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DEDICATÓRIA
A SUA MAGESTADE

A

Senhora D. CARLOTA JOAQUINA

,

RAINHA DOSREINOS-UNiDOS , PORTUGAL , ALGARVES
E BRASIL , etc,

SENHORA

s.E o offerecer a DEOS as primícias dos fructos , que elle

liberaliza ao Jiomem , he um testemunho , de que elle se

agrar/a , e espera de todo aquelle
, que o reconhece por sen

Creador , Exod. cap. 35 v. 5
;
por uma igual razão vou por

aos pés de K. M. este primeiro parto do meu engenho , como
em tributo do que devo a uma Soberana , a quem amo como
jVJííí, e respeito por Senhora. Conheço

, que tão insignificante

qfferia não he digna de V • M* ; mas he segundo as possibi-

lidades de um frassallo , que sendo em tudo pequeno , nada
tem que offerecer d sua Rainha , mais do que os puros desejos

dum coração fiel ; por isso espero , Senhora , não desprezeis

este demonstrativo de sincero affeclo , ainda que limitado;

porque assim como DEOS acolheo benigno a vontade de um
desvalido Publicano

,
por ser pura e humilde ; e desprezou

os grandes serviços do poderoso Phariseu
, por ser lisongeiro

e soberbo, Luc. cap. 18 v. 10

—

\f\ : fazei- n ie , Senhora,

igual justiça em acccitar benigna esta ténue dadiva
, que vos

ojferia o sincero coração de um Portuguez , que nem solLcíla

protecção , nem liberalidade ; mas só busca testemunhar a
y. Al. , se não como deseja , pelo menos segundo pôde , o
quanto toma parle na sua gloria , levantando este Padrão,
que certifique d posteridade de ter havido uma Soherana dos

Pvtluguezcs neste svçulojertil de assombrosos acontecimentos

,



que tivesse o heroísmo e constância de escolher antes um
affrontoso desterro , do que o ser Rainha de urna Nação
escravizada ; preferindo uma vida infeliz , precária e errante

a um Throno sem honra. Em presença disto , Senhora , tendo

os sentimentos de V* M. a mesma conformidade ,
que o meu

pensar
, quando me propunha fato atropellando perigos) a

combater essa infame Constituição, que V. M. não quiz jurar

,

e que fez a immortal gloria do seu supposto crime : julguei

que só dehaixo do patrocínio de tão abalizado Mecenas
,

como V» M, ,
poderia prosperar este projecto , que tendo

tão grande fim , só lhe faltava um espirito sublime , que

desse mais vivas cores a este quadro , traçado pela insujfi-

ciencia do meu rude engenho
,

que apenas soube lançar uns

toscos traços , representando urna amortecida pintura do

objecto }
que deseja retratar. Mas d sombra o. amparo de

V, 31. , desse Anjo tutelar , maravilha do nosso Século , e

modelo das mais esclarecidas Rainhas
,
que Àristarcho desco-

medido se afoitará a envenenar com a sórdida mordacidade

a pureza dos meus desejos desenvolvidos nestes Diálogos,

aonde não só se defendem os direitos da Religião, da Ma-
gestade e da Nação Portugueza, ultrajadas por um bando de

pérfidos egoístas e Ímpios Atheos ; mas ao mesmo tempo se

attribue esta empreza ds virtudes de um sexo , em que V, M.
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senão a primeira da Nação se ostenta ^ como a unica ", que

faz honra ao século ? Bem se persuadem os verdadeiros Por-

tuguezes
,

que a heróica e nunca vista resolução de V » 31,

se confiava em ser Rainha de uma Nação , que tanto sahe

desafjrontar-se com Umbroso decoro das injurias , que se lhes

commettem , como dar exemplo do mais extremoso affecto

para com os seus Soberanos , e do maior respeito e reverencia

d pureza de sua Religião : e que quem tinha tão valorosos e
honrados vingadores , nada podia temer do mesmo mundo
inteiro , quanto mais de uns vis e infames revoluciojiarios

sem caracter, sem policia, sem DEOS , e emfim uns mon-
stros execrandos , que contra as suas chamadas leis , que
ellcs Unhão acabado de publicar 9 se constituirão Juizes sem
o ser

, para condemnar á proscripção a sua Rainha , sem a
ouvir pelo meio legitimo ; roubando-lhe os seus direitos , e
sacrilegamente attentando contra a sua própria pessoa , que
elles Unhão acabado de decretar era sagrada e inviolável !

Que pueris incoherencias ! . . . Mas uma tal confiança, que
V. M, ha feito dos seus Vassallos , he um novo vinculo , que
redobra sua obrigação , a qual será eterna no amor dos
Portnguezes

,
que pelo seu caracter e condueta só podião ser

dignos de possuir tão amável Rainha
,
que tudo confia da leal-

dade de uns Vassallos
,
que o arriscar a vida na sua defeza



e vingança he ' o menor tributo, que ella podia esperar da
sua Jidelidade e gratidão.

Estes são os íntimos desejos e os mais puros votos , que
a T^. 3J. consagra a Nação Portugueza , do que não duvido

ser o garante : por isso adianto-me , Senhora , a tributar'lhe

gostoso este testemunho dos meus mais puros sentimentos :

e o acceilar esta pequena vassallagem , seja a única a

toda a recompensa a este pequeno serviço , que de V* M.
apenas supplíca este ,

que tem a honra de ser

De V. M.

O mais humilde e leal vassallo

Zacharias Alves Faca.



PROLOGO AO LEITOR.

N.Âo estranhes , Leitor
,

(se conheces meu génio pacifico
,

e limitado engenho) o emprehender a temerária ousadia de me
constituir publico censor das acções dos outros , nào sabendo

talvez avaliar as próprias. Ouve primeiro minha razão e justiça,

e depois julgarás se mereço, ou nào, desculpa. He um dever

de todo o homem o empregar-se para ser útil a si e aos outros :

por isso escolhi entra os empregos o da Advocacia
,
por me

parecer o seu exercicio digna occupaçâo de homem de bem
,

como sempre o tem sido. Mas em nossos desgraçados dias se

tornou pelo contrario
;
porque o tempo &Astrêa , isto he, da

Santa Justiça, longe de ser (como deve) uni asylo á inno-

cencia oppiimida,. antes he um couto de protecção aos crimes ,

aonde os mesmos Sacerdotes sâo os próprios verdugos
,
que

não offerecem áquella Deidade senão sacrifícios de sangue de
victimas innocentes. Quero dizer , não he só o Advogado cor-

rupto o que confiado na impunidade vende a sua penna
,
para

defender os maiores absurdos , e patrocinar toda a sorte de

injustiças torcendo as Leis , e escurecendo sua justa disposição

com falsos sofismas ; mas he o próprio Magistrado (oh dor I)

o que longe de castigar este , e os mais abusos de todos os

mais instrumentos da Justiça, faz causa commum com os prosti-

tuídos e ladrões
,
para ser evailido o direito da propriedade de

cada um, insultada a honra e atacada a vida, postergando-se

as Leis, ou fazendo se servir á arbitrariedade do Juiz, segundo

o premio
,
que lhe offeieee o prevaricador igual em sentimen-

tos: não lhe servindo a balança da mesma Justiça , senão para

pesar o preço
,
por que ella se vende nos Tribunaes ja' quasi

em publico leilão. Conheci este mal , só quando o experimentei

no desempenho dos meus deveres; porque do meu zelo, com
que tenho defendido a Verdade e a Lei (segundo meu enten-

der) , apenas tenho infelizmente grangeado desprezo, e quebras

na reputação : pois uns me escarnecem de fastidioso
,
por instar

com calor pela Uazaõ , e outros me insultào de temerário,
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por não offcreccr incensos ao idolo da injustiça , enriquPcenJ

do-me dos seus dons á sua sombra , seja como for, que são

as ideas do século! Por isso minha fortuna tem sido avara, e

será
;

porque nunca lhe curvei meus joelhos , nem inclinei

minha cabeça ; antes lhe tenho declarado aberta guerra , no
que está ao meu alcance , a fim de ser derribado do altar este

simulacro de prostituição e engano, coberto com os vestidos e

insígnias da honra
;
porque supposto cu me nao possa lison-

gear de possuir em toda a sua extensão a solida virtude
,
que

se lhe contrapõem , amo-a com tudo por génio , e reconheço-a

até por um dever politico , sem o qual nao pode haver nem
permanente republica , nem perfeita sociedade. Mas reconhe-

cendo a nullidade de minhas forcas, estava deliberado a renun-

ciar a Advocacia tào contraria a meus sentimentos
,

quando
trágicas scenas de horror se appresentão á minha consideração,

vendo que aquelles
,
que tinhão idolatrado a falsa Deidade

da injustiça nos Tribunaes , conspira ndo-se contra o Estado
,

a elevarão ao Sólio Portuguez , desthronando a legitima Sobe-

rania , e arrastando a Nação a um abysmo , aonde se não

respeita DEOS , nem se reconhece Lei justa.

INesta situação^ qual seria o filho tào duro
,
que vendo

dilacerar a Mâi-Patria em sua lastimosa viuvez, lhe negasse o

possivel amparo, defendendo nisto até a própria legitima
,
qne

com tantas fadigas e trabalhos nos grangeárão nossos maiores ?

Eis aqui o que eu espero, Leitor, desculpes em mim , se não

ignoras o que são verdadeiros sentimentos patrióticos: pois

deves reconhecer em mim um .cidadão dotado de tal génio
,

que se teria por indigno do nome Portuguez, se não desa-

bafasse ; manifestando do modo
,
que lhe era possivel , á sua

INação e ao seu Piei os mais puros desejos de um Vassallo, que
sunposto conheee lhe faltão talentos e forças para defender os

direitos de sua Pátria , todavia lhe sobeja uma voz para quei-

xar-se do que sente, e implorar o remédio
,
que se necessita :

por isso não esperes de mim, nem a eloquência de Cícero,

nem a intimativa e dom de persuasão de I)EM05Tii£Nrs
;

pois

acharás apenas ue-;ta obra um Dialogo mulheril, que esroliii, não

tanto para aviltar a soberba do /Iluminismo, combatendo-o com
instrumento tão débil, como para encobrir te minha fraqueza dô



luzes, e disfarçar na língua alheia deste sexo loquaz, o que

repugnava a meu génio comedido dizer-te pela própria. Sen-

tirei
,
que me não prestes attenção , advertindo-te de cousas,

que tanto te interessão, tendo em pouca conta o modo , com
que o faço, disfarçado em uma conversação de mulheres: porém

adverte
,
que grandes génios tem lançado mâo de instrumentos

ainda mais fracos
,

para encobrir similhantes projectos de com-
bater vicios e opiniões populares por allusões symbolicas , como
o célebre Swift , Inglez , Deão em Dublin , nas suas Viagens

de Gulliver ,• o Auctor das viagens de Henrique Venton ao

Paiz das Monas , c outros críticos
,
que reprehendendo com

doçura e arte , se fizerão amáveis aos mesmos satyrizados. He
verdade, que não imito estes grandes homens na suavidade de

arguir e reprehender
;

porque elles combaterão vicios
,
que

ainda tinhão remédio ; mas eu anathematizo males encance-^

rados , resultantes da mais horrorosa e temível heresia dos Pe-
dreiros-Livres , que só o ferro e fogo pode extinguir : por isso

era-me forçoso fallar com mais clareza , e atacar com menos
rebuço os occultos meios , com que esta Seita se tem empe-i

uhado agora para realizar seus diabólicos fins
,
que só mere-

cião ser tractados com o desprezo próprio para castigar taes

infames e indignos abortos da natureza estragada : mas como
tinha de fallar da Religião Christâa , era necessário pôr a sua

defeza na boca de quem a não desauctorizasse, tractando-a com
aquella dignidade « respeito devido

;
por essa razão não achei

instrumento mais próprio para censurar e reprehender o homem
rcos seus desvarios em tal objecto, que em uma sua similhante

,

isto he , na mulher, elevaiiflo-a ao seu verdadeiro estado
, se não

tal, como ella geralmente o possue, pelo menos qual ella o
podia ter, se por uma mais prudente educação nos soubesse-:

mos melhor aproveitar dos seus talentos
,
que lhe não negou

a natureza.

Se tiver a dita de merecer tuas serias attençÕes , âesâe já
te agradeço este favor, que terei por generosa paga a este pe-
queno serviço

,
que te faço , em o sacrifício de roubar ao meu

descanço o tempo
,
porque me não perrnittern dispensar outro

minhas obrigações
,
para poder expor-te meus sentimentos , aos

$uaes espero me cão negarás razão ; e o pensar
,
que a tenho

t

Á
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he e principal motivo (Vendo ainda tanta gente allucinada)
;

porque emprehendi com ella
;
ou persuadi r-te, se es verdadeiro

rortuguez , ou desenganar-te , se apenas tens este nome, que
não mereces, de que são conhecidos os tons embustes e fins,

e que em breve te espera o merecido castigo
,
que tarde , ou

cedo costuma ser o frueto
,

que se eollie da perversidade.

Porém se achares alguma cousa
,
que por mal soante te não

agrade
,

peço-te me não perdoes, antes te rogo desenganes

meu erro , no que ainda ficarei obrigado
;
porque não sou

philosopho sophista e vaidoso, que sonhe quimeras para te

enganar, appresentando-tas como ideas novas, desenvolvidas em
uma obra engenhosa

,
que corresponda á mania do Século : mas

acharás em mim apenas um simples e dócil humanista judiciário,

que só pretende despertar em li as imagens da verdade, recor-

dando-te as máximas justas, que nos ensinarão grandes e expe-

rimentados mestres , com que se tem sempre governado bem
o Mundo sem necessidade de ambicionar, e menos tentar este*

reis , ou duvidosas novações; por i^so se em ti domina o ver*

tiginoso desejo da novidade , não passes daqui
;

porque* te

advirto
,
que não tenho outro fim , senão combater esse espirito

novador e revolucionário
,

pois sou austero defensor da respei-

tável antiguidade. Se assim te não agradar
,
por não escrever

á moda , desprezando-me por plagiário, não sentirei perder tal

Leitor; outros haverá de mais prudentes sentimentos, que me
escutem e facão justiça

,
que conhecendo nada ha novo na

terra , nihil sub sole novum , nec valet quisquam âicere :

JEcce hoc recens cst : jam enim praecessit in saeculis
,
quaà

fuerunt ante nos , Eccles. cap. i v. 10, que pode restar senão

a imitação ? O ponto está fazer o mesmo
,
que practíca a in-

dustriosa abelha em saber suecar até das mais amargas plantas

o melliíluo néctar
,
que tanto lisongea o paladar.

Se porém a não soube imitar , nem guizar-te
,
qual hábil

cosinheiro, um manjar, de que gostes, não foi por erro de von-

tade; mas sim de entendimento, que perdoarás, se julgares

mereço desculpa. Quando me deliberei escrever este pequeno

ensaio
,

projectei encobrir-te meu nome
; já por ser então

perigoso o defender a Justiça da Nação durante um Governo

intruso e usurpador, que a tinha agrilhoado pela força; como



o fallar em corda e forca em casa de ladrão ; e já porque ou-

vindo-me tu sem preoccupnçâo, colhesses melhor o fructo das

advertências
,
que te faço, sem attender á debilidade do orgào

,

que tas transmittia: porém como se dissipou essa nuvem espessa

dos impios conjurados, restabelecendo»s« o legitimo Governo,

mudei de parecer , manifestando-te quem sou ; nâo só para que

tenhas alvo certo, a quem dirigir tuas reprehensões, quando

queiras ter a bondade de advertir-me dos meus erros; mas

também para te prevenir
,
que estou de acordo sustentar como

mantenedor a causa da Religião, do Throno e da Pátria
,
que

nesta Obra me proponho advogar, quando algum Zoilo por

emulação se atreva nisto a contestar minhas opiniões; pois como
perdi o justo receio, que me desanimava escrever ao Publico,

elle me achará sempre prompto com a penna na mão para defen-

der o posto
,
que tomei, em quanto elle me prestar attençâo,

e eu lhe não disser um eterno

J«4





ACADEMIA DAS MULHERES.

INTRODUCQÃO PRELIMINAR.

, D
Preambulo do ductor.

Espertado por um importuno sonho no maior silencio

da noite , quando pagava á Natureza o devido tributo do descanço ,

ouço nas próximas casas renhidas vozes mulheris , que parecia

disputavão negócios d'alta consideração. Desafiado pela curiosi-

dade, appliquei a vista a uma rima, que na parede intermédia

deixava ver quanto na immediata casa se passava; ena mesma
observei estavão varias Matronas em entretida conversação. Neste

momento fallava uma , que parecia Superior ás outras : eis-aqui

o que lhe dizia.

A liberdade e igualdade , ídolos da Maçonaria , set vindo de armas

á mulher para combater os ímpios.

2 A educação mais instructiva e fora do commum do nosso

sexo, que meus Pais me fizerão dar , longe de ter contribuido

para o meu maior bem , antes pelo contrario tem feito semear a

discórdia entre as minhas paixões intimas , dando-me a conhecer

males , que melhor seria ter ignorado. Sim : tendo o homem e a

mulher igualmente nascido livies da mão do seu Supremo Creador

com os mesmos deveres e iguaes relações de fim , acontece , que
a mulher desde a sua origem se acha despojada quasi de todos os

attributos dessa liberdade natural
;
porque o homem desde o seu

principio constituindo-se senhor e arbitro do Mundo , tem a mu-
lher por escrava sem a mais minima influencia nos grandes negó-
cios da Religião e da Republica, sendo precisada a seguir sempre
seus caprichos sem rumo certo , e contrariado de oppostas con»

tradicções.

O verdadeiro homem racional digno do Ceo e da Terra.

Mas no meio destes desvarios nunca o homem tem deixado
de reconhecer , que nem existe por si , nem só para si ; isto he ,

que deve o seu ser a um ENTE increado , necessário e Todo-
poderoso, Gsnuens, Metaph. cap. i. defin. n. e 12. , digno
de respeito e amor ; e ao mesmo tempo que as pequenas forças do
mesmo homem lhe mostravão a dependência, que tinha dos mais
similhames

3
porque nem ellas podião remediar todas as suas
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necessidades , nem evitar os perigos , a que estava exposto pela
liberdade absoluta dos outros

; c por consequência lhe er3 forçoso
unir-se com elles cm vínculos de perfeita amizade e reciprocas
obrigações, para o mutuo bem de todos. Mart. de Leg. Nat.
tom., 2. cap. i. Quero dizer, conheceo o homem pelas suas cir-

cumstancias e precisões , que não podia viver em socego sem uma
Religião ,

que tivesse por verdadeira , o mesmo Mart. tom. i.

cap. 8. §§.308. e 320, e sem Governo , que se fundasse em
justiça: aquella para purificar o seu coração, unindo. o como
digno filho a tão benéfico CREADOR ; e este para o corrigir

externamente pela coacção , quando esquecido do seu ser não
reconhecesse nos seus similhantes uns irmãos dados pelo mesmo
CREADOR por companheiros para igual fim.

O homem bruto inimigo de Deos , fera insociável na vida ,

e uma Fúria depois da morte.

3 Porem , Senhoras , que espanto não deverá ser o nosso

em ver , que tendo o homem apprendido a governar-se segundo
as máximas ditas pela experiência de cinco a àeis mil annos ; e

illustrado-se pela Revelação sobre a verdadeira felicidade da vida

futura pela historia da sua existeucia , e da sua prodigiosa

Redempção ,
justificadas por irrefragaveis testemunhos de uma

Tradição sustentada por XVIII. séculos com portentosas maravi-

lhas : apparecessem agora na nossa idade uma contagiosa epidemia

de homens frenéticos , que constituindo se pela força reforma-

dores do Mundo, publicarão, que a Religião, que tinhamos
por verdadeira , se tinha tornado em fanatismo , e os que obede-
cíamos , como Reis legítimos, só erão tyrannos, déspotas e usur-

padores de nossa liberdade natural , governando- nos por leis imper-

feitas em uma affrontosa escravidão : e que propondo.se a regene-

rar- nos , por isso nos pretendem preparar um DEOS indifferente

sem justiça , nem misericórdia , e um Governo, que reformando

só os nomes das antigas cousas ,
persiga tudo o que he virtude,

chamando-lhe crime , e apoie os delidos e iniquidades , tendo-as

por virtudes ! E não duvidarão estes insensatos regeneradores de cha-

mar a esta vergonhosa pedantaria um rasgo de alma grande , e

de espirito forte ; appellidando-se únicos sábios e philosophos illumi-

nados , que tirarão o Mundo de trevas e da escravidão ; e disputar

entre si a gloria do invento de tão infernal regeneração ! Que
insânia ! crer , que era possível o sustentar a existência de uma
Sociedade de malvados Atheos e Egoístas , sem DEOS , nem
Justiça! o homem , que não crê cousa alguma da Religião , he

um monstro da Natureza , aborrecido até pelos mesmos mios i
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porque vive sem saber porque , e morre sem saber o que virá a

ser. Nesta vida he privado da consolação da doce esperança , e

na outra será confuso pela certeza das penas eternas.

A fidelidade Poriugueza denegrida pela conjuração dos impics*

4. Sempre no Mundo tem havido destes espíritos novadores

e inimigos de DEOS : mas Portugal , depois que uma vez conhe-

ceo a luz da verdadeira Fé , e elegeo urn Governo justo , com
que tem florecido ha quasi sete séculos , sempre foi o mais incan-

sável defensor e propagador do Cbristianismo ; e ao mesmo tempo
o maior zeloso da sua independência , com uma adhesão e amor
tão extremoso para com seus legítimos Soberanos , que por elles

nunca hesitou, nem enrostar os maiores perigos, nem arriscar

a estimada vida , ainda quando tem experimentado nos mesmos
faltas de paternal affecto: porque seu peito hei nunca soube o
que era ser traidor. Ainda se acha tinta em sangue a espada

vingadora, com que a lealdade Portugueza ha pouco fez expe-

rimentar ao sobetbo Napoleão os mesmos golpes , que tem sentido

a Hespanha todas as vezes, que quiz invadir nossa liberdade , e

usurpar a Coroa á legitima Dynastia , que felizmente nos rege.

Mas que admiração me não surprehende em ver , que os Portu-
guezes tendo sido sempre amados de DEOS com distincta pre-

dilecção , como Povo por elle escolhido , para obrar grandes

maravilhas sobre a terra e triunfar dos inimigos do seu sanío

nome : em lugar de lhe renderem as devidas graças de os ter

libertado daquelle tyranno devastador do sagrado e profano ; e
offerecer-lhe no Templo o grilhão quebrado , em penhor de seu

verdadeiro agradecimento: pelo contrario entrou nelles um ver-

tiginoso e diabólico espirito de rebellião contra o mesmo DEOS ,

a quem tudo devem , e contra o seu mesmo Throno , debaixo de
cujos auspicios gozarão da paz e de tanta felicidade ! Serão por
ventura estes os Portuguezes , cuja gloria tanto invejarão e enca-
recem em suas historias os nossos mesmos emulos e rivaes ? Tudo
isto me faz justamente persuadir, que os Portuguezes perderão
o juizo , e que delira sua razão : em cujos termos exige seu peri-
goso estado um necessário Tutor e Curador, que os governe, e
do contrario sua e nossa ruina será por consequência certa.

Os impios combatidos pelos seus mesmos fundamentos , em si

contradictorios.

5 Persuado-me , que por dois incontestáveis fundamentos
deve recair em nós , as mulheres Portuguezas , a tutela e cura-
tela da Nação. Primeiro: porque quando o homem lhe falta ©
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necessário entendimento , tendo-o a mulher , a el!a toca pelas

Leis do paiz reger a sua pessoa , bens e família , como igual

participante c interessada no commum da sociedade, Ord. liy. 4.
///. 103. §. 1. E em segundo lugar : porque quando mesmo eftes

desvarios dos Portuguezes em matérias tão graves tenhão por
causa mais a sua prevaricação, do que uma completa demência

,

todavia como elles tem estabelecido por base fundamental no seu

Código anti-politico-Constitucional , que todo o homem he livre ; e

que por isso só pende do seu arbítrio viver ligado a qualquer So-
ciedade Civil , em quanto o Governo preenche os seus deveres

;

mas logo que elle falta , e a Republica por isso se expunha a

perigo , tem sempre os cidadãos governados o inauferivel direito

de reclamar sua liberdade offendida , e em exercício desse mesmo
direito em qualquer tempo de seu arbítrio esiabelecer novas Leis ,

e as novas mudanças , que os costumes e bem commum exigir.

Debaixo deste ponto de vista convenço-me, que tendo a sandice

ou a impiedade dos Portuguezes degenerados arrastado a Nação
ao fatal perigo de se abysmar na cegueira, e ultima rui na cem
Religião verdadeira, nem Governo justo

;
parece me, que a nós

compete obstar a este mal , usando de nossos verdadeiros direitos.

Porquanto se he licito violar o pacto Social , como dizem estes

insensatos, nas suppostas circumstancias , tendo-se escolhido por

espontânea vontade ; com quanta mais razão nos deve ser permit-

tido ás mulheres o quebrar as cadêas em tal caso , com que os

homens nos tem escravizado , quando por nenhum vinculo de

obrigação voluntária nos achamos ligados a seguir sempre seus

dictames e mandatos , ainda quando são toleráveis
; quanto mais

sendo loucos , perigosos, e que ameação a ultima ruina dos edi-

fícios politico e Religioso f A' vista do exposto creio , que nenhu-

ma razão , e menos queixa justa poderáõ formar os homens contra

esta legitima resolução, convencendo-os nós pelos seus mesmos
fundamentos , e julgando-os pelas mesmas Leis , que elles tem
feito ; como por boca de S. Lucas disse DEOS na Parábola

do mão servo , que desobedecendo aos mandatos de seu Senhor ,

não negociara , como os mais , com o talento , que para isso lhe

dera , convencendo-o pelas suas mesmas contradictorias desculpas.

De ore íuo te judico , serve nequam , etc. , dito Luc. cap. 19,

v, 22.

A mulher virtuosa he Soberana domestica , que pouco tem que invejar

a cundifão do homem.
6. Neste ponto levantou-se uma das Matronas, que parecia

de bastante idade , e disse : Permita , Senhora ,
que vos inter-
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rompa em vosso tão interessante discurso ,
para signiflcar-vos ,

que a experiência colhida pelos longos annos ,
que tenho, me

deve desculpar o dizer-vos, que certamente vos enganaes , quando

suppondes , que a mulher tem sido uma verdadeira escrava em ter

cedido ao homem até aqui todo o governo do Mundo , a que

julgaes cila tem igual direito ; quando pelo contrario nisto não só

tem ella obedecido aos mandatos de DEOS em estar sujeita ao

homem , a que ficou condemnada pela maior culpa no peccado de

Eva , Genes. cap. 3. v. 16 ; mas porque neste estado tem ella

possuído uma condição muito mais ditosa , e superior ao mesmo
homem

;
por quanto supposto este tenha gozado o Império do Mundo

he com o grande e penoso encargo do seu governo e defeza , em que

se perde o descanso , e se arrisca e perde infinitas vezes a vida ;

além do pezado trafico ád navegação , e de quasi todo o commer-
cio , aries e agricultura

,
que peza sobre o homem , tornando sua

situação laboriosa , e sobre tudo amarga : ao mesmo tempo qne a

mulher dispensada de todos estes perigos e fadigas , só parece

foi cieada para receber no throno de sua casa contínuas homena-
gens e adotações do homem , e para colher os fructos de todos

os seus trabalhos ; e qual Soberana domestica repartir pela familia

no centro do descanso de sua mesma casa aquillo, que por gran-

des fadigas lhe grangeárão seus maridos, mais na realidade ser-

vos. Neste ponto de vista , qual será o senhor , ou o escravo? A
mulher, ou o homem ? Pelo menos a mulher no seu Império do-

mestiço he mais Senhora , e nada tem que envejar a um Rei Con*
stituciínal da maneira , que nolo pinta o Liberalismo. Se muitas
mulheres não tem gozado esta ventura , he pelo mesmo motivo ,

que alguns homens se não tem sabido aproveitar com prudência
dos dons , que ella lhe reparte

;
porque toda a mulher que soube

conhecer-se , e os attractivos , com que a natureza a dotou para
captivar o coração do homem , sempre foi o seu idolo em quanto
soube ter a constância de exercitar em tudo uma solida virtude,

principalmente do respeito ao marido
;
porque qucnto mais obe-

diente se lhe mostra , então mais o predomina , Casta matrona pa~
rendo imperai viro , diz Séneca por bôcca de Guerr. Eschoh
Mor. Pai. 1. Liç. xi.

Mostra- se o caracter da mulher prudente.

7. Confesso
, que os homens pela absoluta influencia , com

que obrão em os públicos negócios , ttm-se muitas vezes arrasta-
do pelos seus desvarios a si , e por consequência a mulher a toda
sorte de perigos e desgraças : rrss se nós as mulheres governásse-
mos, pensaríamos , e obraríamos de outro modo p sendo feitas

3
#
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da mesma massa , revestidas de iguaes sentimentos, e sujeitas a
similhantes paixões ? Bem se vè que não. Logo parece devemos
contentar-nos com a sorte

, que se nos tem destinado; e descul-
par no homem esses desmanchos , como um effeito da commum
fraqueza , e consequência da sua e nossa miséria ! Mas persuadi,
vos , que a pezar da desgraça do primeiro" peccado ter posto em
deserdem esta grande e perfeita obra do Creador , e mudado o
íeliz paraizo da terra em um hospital de rematados loucos, que
tal devemos reputar o Mundo entregue aos delírios de suas pai-
xões depois de sua fatal queda ; todavia a longa experiência t

provada por uma infinita serie de factos incontestáveis convence ,

que o homem entregue ás suas desordens acha nas loucuras de
uns o mutuo remédio dos outros ! Tão grande he a bondade de
DEOS para com seus filhos (ainda que ingratos), que só a sua
incomprehensivel Sabedoria sabe achar no mal do veneno o seu
salutifero antidoto ! Sim, torno a dizer : mostra a historia do ho-
mem , que elle, como parte a mais interessante do Mundo mate-
rial , segue era tudo similhantemente sua natureza na contínua
mudança, que o compõe: porque assim como a alternativa de
Successivas revoluções de fiio e calor , de sol e de chuva , e de
tormenta e bonança fazem a sua perfeita ordem: de igual "ma-
neira o homem participante- do mesmo ser , donde foi formado f

Dão pode permanecer sempre no mesmo ponto ;
porque as diffe-

xentes idades , por onde passa , lhe communicão diversos senti-

mentos , que o agitão e impellem a contínuos , e muitas vezes

oppostos desejos , que o conduzem ora ao bem , e ora ao mal

:

por isso a Sabedoria e a riqueza, cieando no coração do homem
a vaidade e a soberba, o precipitão no abysmo e na miséria ; ao
mesmo tempo que os infortúnios e as desgraças dsspertando-o

lhe mostrão , qoe só pelo caminho das virtudes se podem emen-
dar os males do pasíado , e aperfeiçoar os bens para o futuro.

Esta alternativa dos males para os bens , e dos bens para os males

tem até aqui sido a ordem do Mundo , emendando-se estes dois

oppostos promiscuamente na sua desordem.

Tantas vezes o Atheismo renascer , quantas será anníquilaão,

. 8, Por tanto persuadi-vos , que se o Mundo actualmente

ameaça ruína nos falsos princípios , em que esses philosophos

sophistas o pretendem abysmar no erro: desenganai- vos, que

não são elles os primeiros , que tem intentado levantar ídolos ao

nada, e derribar a Igreja do verdadeiro DEOS , que tudo he , e

nada deixa de poder , como foráo Epicuro , Spinosa , e outros

heresiarchas , de que estes são por mal da humanidade uns servis
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imitadores. Mas não temaes sua impiedade; porque quando o vão

de suas contradicções e absurdas doutrinas não desenganem os

homens; sua tenebrosa pratica attrahindo-lhe um semnumero de

males physicos c moraes (como sempre tem acontecido a esses

monstruosos filhos da natuieza prostituída) ; DKOS , esse bené-

fico Pai , que nunca desampara seus filhos , desarmará seus ca-

villosos tramas e embustes
;
porque a barca da Igreja nunca nau-

fragará , nem contra ella prevalecerão as portas do Inferno,

Matth. cap. 16. v. 18 : ou animará talvez o mais fraco instru-

mento para esmagar a cabeça dessa enganosa Serpente , isto he ,

a heresia, confundindo-a para sua vergonha e despreso , pelo juízo

dos mais ignorantes, que he o maior castigo, ou açoite , com
que a justiça Divina costuma anniquilar a falsa e vaidosa Sabe-

doria mundana, He por esta razão , que ella armou o braço do

pastor David , para abater o orgulho de Golias , gigante Phi-

listheo, terror dos Israelitas , Reg. I. cap. 17. v. 49 ; e que ani-

mou a fraqueza da singular Judith, para salvar Bethulia sua pátria,

ameaçada com a ultima ruina pelo soberbo e poderoso Holofer-

nes , Jud. cap, 13. vv. 9 e 10. He igualmente por esta motivo ,

que CHRISTO Senhor Nosso escolheo para o Apostolado

uns pobres e ignorantes pescadores , para ensinar a verdadeira Sa-

bedoria , e confundir a louca Sciencia do Mundo , Matth. cap.

4. v» 18 e seg% , e Marc. cap. 1. v, 16.

Fundamentos , que jusitficão a empreza deita obra.

9. Nessas ultimas razões , que expendeis (lhe tomou a pri-

meira Matrona) acho eu o maior fundamento do que destinava

dizer- vos : porque supposto fui buscar em nossa origem e cir-

cumstancias a justiça de nossos maiores direitos , nem por isso

queria persuadir-vos a sua reclamação e disputa pelo caminho da
força ; porque esta baixeza repugna com a honra e magnanimi-
dade do peito Portuguez , aonde nunca entrou a pérfida traição ,

pois parece nasceo para modelo de obediência e respeito aos le--

gitimos superiores ; mas queria achar na mais forte razão o apoio'

da menor , com que intento trazer- vos á minha opinião : isto he,
pretendi mostrar-vos , que assim como a mulher tem todo o di-

reito de governar o homem , quando elle por falta de capacidade
se não sabe reger , com muito maior razão lhe deve ser licito,

tanto o aconselhal-o , como o reprehendel-o ; se esquecido de
seus deveres obra como louco , attrahíndo a nossa á sua desgraça ,

de que não podemos deixar de ser participantes. Achando-nos'
nós nestas infelizes circumstancias de sern.os victimas da ultima
desgraça pelos desvarios dos, homens , e conhecendo eu a viveza
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do vosso espirito , c grandes talentos pelo tracto da longa ami-
zade , cm que temos vivido ; lembrava-me implorar , e valer-me
do vosso bom juízo, para me ajudardes cm uma grande obra , que
tenho projectado de estabelecei mos uma Academia do nosso sexo ,

aondccombatcndo.se as falsas e temerárias doutrinas desses phi •

losophos sophistas , e illuminados , ou antes deslumbrados, en-
vergonhemos sua insânia, e despertemos os incautos advertindo-

lhe o seu e nosso perigo , para os coadjuvarmos no que estiver

em nosso alcance em comm um proveito de todos. Conheço , que
a empreza hc árdua, e parece impraticável ás nossas forças;

mas sinto em mim um desconhecido valor sobrenatural, que nunca
experimentei ; o que me deve persuadir , que a mão de DEOS
por occulios rnysterios commove e agita o meu espirito a tão su-

blimes e elevados desejos. Quem sabe se DEOS quererá valer-se

da nossa fraqueza e insciencia , para confundir o orgulho desses

fingidos e enganosos sábios, assim como traçou a ruina dos so-

berbos Golias e Holofernes pelas débeis mãos de uma mulher , e
de um pastor, segundo concluístes em vosso prudente e judi-

cioso dizer ? Se estes meus sentimentos forem obra sua, os resul-

tados o mostrarão.

Razoes, que a contradizem*

io. Nisto outra Matrona pedindo licença para fallar disse:

ainda que sou a mais nova dentre vós , desculpai o adiantar-me

em louvar vosso zelo , e admirar vosso juizo
;
porém não posso

deixar de estranhar pelo contrario tão audaz pietenção, como
a que acabaes de expor-nos; porque supposto conheço, que todas

as que nos achamos presentes, não carecemos inteiramente de in-

strucção , todavia reconheço , que não temos os princípios , e co-

nhecimentos indispensáveis, para sustentar um tão extraordinário

projecto, em tudo superior ás nossas forças
; pois vivi intimamente

persuadida , que toda a Sciencia de uma mulher se limitava ape-

nas em saber bem arranjar uma casa, e ordenar com económica
e prudente mão as faculdades de uma família.

Produzem-se novos motivas , que sustenta» os primeiros fundamenta
deduzidos,

ii. Pois que pensaes vós (lhe tornou a mesma Matrona) ,

que he uma Nação , ou ainda o Mundo inteiro , senão uma
grande casa de família ? Os primeiros Impérios , que nelle hou-

ve , forão os dos pais de famílias , e á sua semilhança por iguaes

meios e fins instou a necessidade a unirem-se esses pais de famí-

lias para formarem as Republicas, ou Nações, Martin, de
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jur. nàt, tom» 2. p. i. cap. i. §§. i , 2 e 8 : porisso não admi-
reis , que a mulher que souber bem governar sua casa de família

(ainda que pequena) , não ignore absolutamente o como se pôde
reger uma maior, ao menos em alguns dos ramos da sua repar-

tição. Além disio ainda que a arte de governar o Mundo seja

em si muito difficil pelos obstáculos , que se encontrão nas di-

versas e contrarias inclinações , e nos máos costumes naturali-

zados ; todavia eu não vos intento persuadir , que nos proponha-
mos dar leis ao Mundo , e reproduzir uma Republica ideal, ou
imaginaria, como a de Platão : e nem menos ensinar a nossa

pátria esta grande arte : mas simplesmente vos convido a comba-
ter os erros dos que a deshonrão e adulterão , trocando-nos o bem
pelo mal , e dando-nos o falso pelo verdadeiro , no que nos não

será estranho o poder advertir algum descuido aos que tem a seu

cargo o grande peso do Governo : por quanto assim ermo para

conhecer , que está enfermo o corpo humano , ou que alguma
machina está desordenada , não he preciso ser medico , nem ma-
chinista ; similhantemente não he necessário ter grande «ciência

para conhecer, que a machina, ou corpo moral da Republica

padece desordem em algum dos muitos membros , que a com-
põem , e prevenir a quem pôde, para que providencie o remédio»

O descrês o que merece a seieneia dos ímpios,

12. Por concluir , não penseis que esses philosophos so-

phistas e illuminados , que temos a combater, nos podem causar

o mininio temor; porque sua seiencia he vãa : pois se ella se en-
caminhasse á perfeição do homem cm se conhecer , a sua alta di-

gnidade , e as maravilhas que o cercão , para louvar a grandeza
do seu Creador , e o fim da sua erecção , em que consiste a maior
seiencia : neste caso confesso , que nossos poucos conhecimen*
tos e escacas ideas se cegarião na presença das luzes de tão bri-

lhante , como desconhecido sol ; isto he , a immortalidade ! Mas
elles pelo contrario trabalhão em se desconhecer, desprezando em
si o verdadeiro homem , para idolatrarem nelle só as suas pai-

xões terrenas e impuras , que respira uma casca podre pelo pec-

cado , que o encobre : estudão para se fazerem ignorantes , e

confundirem-se com os brutos ! Trocão a felicidade de uma vida

tranquilla pela miséria da desesperação cheia de remorsos ! E em
firo apartão-se da verdadeira estrada , fugindo da luz do Divina
Sol , para se precipitar nas trevas de um abysmo em eternas penas 1

Pela louca seiencia destes he que o Apostole S. Paulo , escrevendo

aos de Corinlho cap. 3. v. 19. diz : tjue a sabedoria do Mundo he.

tida por ignorância na presença de D&QS ; e os que aquelle lena
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por ignorantes , os mundanos teriuo algum ília por verdadeiros

sábios, quando no tribunal da recta justiça , feridos ó^ desengano

reconhecerem o seu erro, e admirarem a gloria do justo , dizen-

do : Nós insensatos tínhamos por loucura a vida destes , e o seu fim.

sem honra ; mas elles são contados entre os filhos de DEOS ; e nos ,

seguindo a iniquidade , precipitamo-nos na perdição, Sap. cap. 5.

v. 4. Portanto, Senhoras, convencei-vos
, que para confundir

tão fúteis Sophistas , como os Pedreiros- Livres ,
que temos a

combater, he sobeja nossa feminil ignorância, ou fraca sabedo-

ria , em quanto não deixarmos corromper nossa razão , ou desco-

nhecermos um DEOS, que nos creou.

Enganos , com que os Pedreiros- Livres iIludem os adeptos.

13 Achaes em mim , Senhora, úm grande apoio á vossa

opinião (disse outra das Matronas); porque os factos , que vou
narrar- vos , provão , que a sabedoria destes philosophos não he
mais do que uma irrisória insânia. Sopposto sabeis ,

que sou ca-

sada , com tudo ignoraes o quanto disso me peza , em razão de

viver unida minha sorte á de um desses fátuos , que por muitas

vezes tem tentado por uma engenhosa conversação corromper meti

espirito, dizendo-me nas occasióes , que para isso busca mais
opportunas : " A creatura não deve ser o verdugo de si , oppon-

do-se em continuada guerra ás suas vontades : se tu tivesses a

constância de saber arrancar-le de certos prejuízos , que fazem
tua vida um pouco amarga , eu me lisonjearia de ter repartido

comtigo os dons de felicidade, que possuo , e que não posso
comrnunicar«te , sem que entres em uma oceulta Sociedade,

de que tenho a ventura de ser membro, aonde todos os con-

sócios unidos por vínculos de amor fraterno em mutua bene-

ft ficencia , se goza alli da doçura de tantos bens , que só se

,,
podem avaliar, possuindo-os. ,, A isto respondia eu :

•• Se essa

,, Sociedade he tão boa como a pintaes , porque se não publica ,

para felicitar o Mundo , que não suspira por outro bem ? Antes
esse segredo , que nella ha , me deve fazer suspeitar

, que na

mesma se oceulta veneno debaixo d'uma apparencia enganosa }

porque só o que he mão, he que precisa esconder-se nas tre-

vas. ,, Não convém ainda (me insta ellc) arriscar, manifestando

os arcanos de tão grandes mysterios. Tempo haverá , em que
tenhamos essa gloria de fazer tão grande beneficio á humani-

,, dade. Basta que saibas por ora , que he digna de se ambicionar

„ pelas almas grandes , que aspirão por arrebatados voos a uma
,, ventura sem limites. Para prova do que digo , começai a

,, saber, que as grandes personagens, que então me designou.
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,, tem a dita de ser dignos membros da nossa incomparável vSocie-

,, dade. ,, Não posso negar ,
que aquelles indicados sujeitos oc-

cupavão públicos empregos da mais alta consideração ; mas sem-

pre tinha ouvido murmurar da sua reprehensivel conducta , igual

á que via em meu marido , de quem justamente devia desconfiar ,

de que aquellas desconhecidas luzes de felicidade , com que pre-

tendia cegar-me , não era mais do que um subtil estratagema ,

com que procurava afastar em mim uma inevitável censora, para

me tornar indifferente , ou cúmplice nas suas maldades
,
que eu

conhecia dominavão seu coração
;

por isso dif feria sempre no

meio de algumas esperanças minha decisiva resolução ; tanto para

prevenir a discórdia , como para colher pela experiência do tempo
o fructo do mais solido desengano»

Jdea geral da Seita Maçónica , ou dos Pedreiros-Livres.

14 Estes engenhosos combates de meu marido despertarão

cm mim a curiosidade de espreitar mais de perto suas acções ; e

em resultado da minha diligencia vim no alcance , que as noctur-

nas companhias , que se juntavão frequentemente nos eu gabinete,

um pouco retirado da communicação da familia , longe de serem

um commercio de amigos , que licitamente se entretinnão (como
eu o suppunhaj

;
pelo contrario erão um perigoso Club de Pearei-

res-Livres, Hereges , Egoístas, Atheos e FaccioSêS , que conspirai ão

contra a Religião , contra os Thronos , e contra todos os Governos 9

e ainda o direito de propriedade. Por muito tempo estive' vacil-

lante em me decidir nesta opinião ; porque quem olhasse sem
prevenção para o perfeito ridículo , com que se conhecião , ini-

ciavão , tractavão e illudiao uns aos outros . parecer-lhe-ía , que
isto era uma farça de rematados loucos , como vós lhe chamaes ,

que só provocavão o escarneo e o desprezo, e em que o perigo e

o medo não podia ter parte. Porém a experiência do tempo me
desenganou sobre o profundo de seus espantosos fins ; e que não
eião o que paredão em seu procedimento e linguagem

; porque as

palavras de bem commum f de humanidade , beneficência , honra ,

virtude e Religião , com que elles se insinuavão publica e parti-

cularmente , para attrahirera e venderem a todos os que os não
conhecem , são uns nomes vãos, a quem aggregão idêas contra-

lias ao que ellas na realidade significão. E aquellas pantomimas,
que tisão em suas Lojas Pedreiraes , não são mais do que uns
en busjes , com que os prirveipaes membros desta Rebellião anti»

ihristãa e anti-politiea , fingidos guardas de falias e mentirosos

mysterios , vão por degráos conhecendo a vocação dos proselytos ,

que vão angariando
;

porque se lhes conhecem génio e talentos
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para a sedição c impiedade, es promovem para o seu malvado
fim , ate aos últimos empregos , o» gráos desta herética conspi-
racão , denominada Maçónica e Pedrciral. Porem se lhes desco-

brem firmeza de caracter na adhesão ao legitimo Tbrsno c ao
verdadeiro Altar , pelo contrario deixão-nos em perpetua igno-
rância , não lhe servindo senão para os ajudar, sem elles o
conhecerem, nas mais vis emprezas ; como aquelles , que arrasta-

dos a uma imprevista bulha por um astucioso engano , defenden-
do-se por necessidade de salvar a própria vida , guardão as costas

aos malvados ladrões , que procurarão armar esta desoidem para

roubar mais a seu salvo. Em fim decidi vós mesmas pelo vosso

juizo o conceito , que delles devemos formar a vista do quadro ,

sobre que em esboço vou traçar algumas linhas para retratar-vos

a sua diabólica condueta.

Part/culariza-ie alguma cousa mais a idêa da mesma Seita,

15 Como eu era de casa , escuso explicar-vos a maneira
como pude accommodar-me em lugar , que sem ser presentida ,

podesse ver e ouvir quanto se fazia naquella Loja > ou Club

Pedreiral ; por isso só me devo empenhar em expor-vos , que
o que nella presenceei de mais notável foi : I. que havia entradas

,

como profissões: II. que havião entre elles signaes ,
por onde

se conhecião , ainda os que nunca se tivessem visto : III. que

se distinguião entre si por muitos gráos e diversas ordens ; e 1 V.
qual era a sua condueta , meios de que se servião , e a que fim

se propunhão. Principiemos pelas profissões. Estas se fazião com
cerimonias já supersticiosas e gentílicas

; já offensivas do pudor

e Judaicas ; e já finalmente ridiculas e dignas de desprezo : por

isso neste ponto , quando as observava nos diversos gráos , ora

me parecião Idolatras, invocando com humilhações os oráculos

das falsas Deidades : ora se me figurava estar vendo um lago de

infernaes mágicos pelos prestígios de cifras allegoricas riscadas no
pavimento da casa , e pelas insignias dos espectadores , e figura

dos proselytòs com o joelho direito descuberto , e o çapato do

pé esquerdo de chanquêta , sendo primeiro despojados de tudo

o que era metal , alem de outros tractos e momices , com que

os fascinavão : ora julgava estar vendo uma Synagoga de Judeos ;

tanto pelos suppostos heroes deste povo , que choravão ultrajados

supplicando vingança na presença de contos , visões e invenções

de cadáveres ; como pelas palavras nos signaes e pelas figuras ,

ou emblemas , com que ornavão estas espeluncas allusivas a este

mesmo povo, quando tinha throno e altar , a que parece aspiraváo

rxsuscitar estes Prgicos de mil variedades ; ora me parecia ser
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espectadora de um lupanar de prostituição pelas partes do corpo f

que descobrião , e outras deshonestidades , que se practicavão: e

ora finalmente me confirmava estar sendo testemunha de uni

hospital de rematados loucos , ou insensatas crianças , que se en-

tretinhão com pueris brincos dos olhos vendados , de espadas níias

,

fingindo accommetter o adepto , de passos retrógrados , e outras

ninharias desta natureza. Concluindo toda esta farça com discursos

vãos e contradictorios até obrigar os adeptos á prestação de um
juramento ímpio , de guardar um inviolável segredo em tudo o
que respeitava á Seita t a ponto de se sujeitar antes á morte ,

que o manifestal-os ; prestando estes juramentos sobre a Sagrada

Bíblia aberta no Evangelho de S, João , de que costumão usar

nestes e nos principaes actos da Maçonaria , não para lhes prestar

o respeito
, que se lhes deve ; mas para illudir por uma parte os

adeptos , que ainda ignorão o principal fim da Seita , fazendo-os

persuadir com isto
,
que não pôde nella haver cousa má , tendo

tão sagrado apoio , e por outra obrão este facto por escarneo , e

em seu menos preço. Passando aos signaes , por que se conhecem :

estes são gutural , pondo a mão em certa forma no pescoço :

manual , pegando nas mãos em certa maneira deteiminada :

peitoral pela disposição , com que se união os peitos na acção
de os practicar : e finalmente pedestre , pelo modo de dar certos

passos e formar certas posturas com os pés. Os grãos superiores

tem diversos signaes ignorados pelos inferiores.

Seitas , que se achão reunidas no nome geral de Pedreiros-Livres.

16 Agora pelo que respeita a estes grãos he necessário adver-
tir , que debaixo do nome genérico de Pedreiros~Livres actual-

mente se comprehendem três Seitas de Hereges differentes , que
são a dos mesmos Pedreiros simplesmente taes , a dos Philosophos ,

e a das Illuminndou À dos Pedreiros, segundo a opinião mais
provável, teve por fundador no Século XVII. ao tyranno Olheiro
Cromwel , o qual ensaiando-se na mais pérfida hypocrisia , se con-
duzio desde uma obscura origem , e pequenos princípios á usur-
pação do Reino d^nglaterra , perseguindo até pôr no Cadafalso a

Carlos I. , seti Rei , debaixo de uma fingida apparencia de Re»
ligião ; porque obrou este regicídio, e outras execrandas maldades
sempre com DEOS na boca , tomando-o por testesmunha da
justiça das suas acções : ao mesmo tempo que todo o seu fim era

riscar do coração do homem toda a idêa do mesmo DEOS ,

fazendo-lhe uma oceulta e atraiçoada guerra contra a sua verda*
deira Religião : cuja máxima desempenhão á risca os seus sectá-

rios em a perseguir , quando mais a fingem defender. Em quanto

4
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a Seita dos Phihscphos , esta teve principio em 1750 nos detestá-

veis Heresiarchas Voltaire , D 'Alembert , Francezes , e Frederica

11. , Rei de Prússia; os qnaes dando principio a uma desapiedada

conspiração contra CHRISTO , c o incomprehensivel mysterio

da Redempçaõ, se reunirão depois aos Pedreiros. Livres , simi-

Jhantes nos fins ,
para os consummarem com a total queda do

Christianismo e de todos os Thronos . que erão o seu apoio.

No principio os gráos dos Pedreiros- Livres íorão só três : Ap-
prendiz , Official e Mestre , debaixo de um Grão-Mestre % que
sempre era ínglez ; mas depois que nesta Seita entrou o espirito

novador dos philosophantes , o chãos Pidrtiral se estendeo mais
aos gráos de Mestre Perfeito , Primeiro Eleito , ou Eleito dos Nove ,

Segundo Eleito , ou Eleito de Perignan , Terceiro Eleito , ou Eleito

dos Quinze , Archileclo Menor , Architecto Maior , Mestre Escocez 9

Cavalleiro da Espada , ou Cavalleiro do Oriente , ou da Águia 9

Cavalleiro Rosa-Cruz , Noachita , ou Cavalleiro Prussiano. Alem
disto também o nosso sexo foi arrastado á Maçonaria , chamada de
adopção debaixo dos gráos de Apprendiza , Officiala , Mestra e

Mestra Perfeita , para também ter parte nestas patifarias e nos

seus libidinosos prazeres. E finalmente a Seita dos llluminados

teve por seu Patriarcha a Adam JVeishaupt da Baviera , mais
conhecido nos annaes da mesma pelo nome de Spartacus, Este

Herege tão consummado na impiedade , como na extravagância ,

querendo antes alimentar o seu espirito de vans quimeras, forjadas

segundo o seu génio , do que sujeitar sua razão á Fé ; vendo que

os Philosophos Sophistas e toda a populaça democrática , que os

seguia , attrahida das idêas da. igualdade e da liberdade erão ainda

muito inconsequentes em estes seus princípios , arrojou- se a dar-

Ihé uma nova face, que tocasse o ultimo gráo , ou ponto da

rnais consummada irreligião , e completa anarchia. Ignora-se , se

«He teve mestre , ou se foi o inventor dos abomináveis dogmas ,

sobre que fundou a sua eschola em 1776. Eis-aqui a base dos

seus mais profundos chamados mysterios , sobre que estabe-

leceo as mais Ímpias doutrinas , que extrahio o Abbade Barruel

dos Arcbivos da Seita , e que vou a expor pelo testemunho do

P. José' Agostinho de Macedo na sua Atalaia contra os

Jacobinos , Part. HL pag. 15 : "A igualdade e a liberdade são os

,, direitos essenciaes , que o homem em sua perfeição originaria

,, e primitiva recebeo da natureza. O primeiro golpe a esta igual-

„ dade foi dado pela propriedade ; e as Sociedades Civis , ou os

,, Governos anniquilárão a liberdade. Os apoios da propriedade e

,, dos Governos são as Leis Civis e Religiosas ; logo para resta-

„ belecer o homem em seus direitos primitivos de igualdade e
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f 1 liberdade , devemos começar em destruir toda a Religião e toda

,, a Sociedade Civil , e acabar pela abolição de toda a propriedade, ,,

Os gráos dos Uluminados se dividem em duas classes , uma
das preparações , em que se comprehendem os de Noviço Miner»
vai , llluminado Menor , llluminado Maior , e os mais gráos de

Pedreiros- Livres até Cavalleiro Escocez , que também se chama
llluminado Director ; e a outra subdivide-se em os guardas dos

pequenos mysterios , que são os Epoptes , ou Sacerdote* ; e os Re»
gentes , ou Príncipes : e os guardas dos grandes mysterios , que são

o Mago , ou Philosopho , e o Homem Rei ; e destes se compõem
o ultimo Conselho e gráo do Areópago. Aqui desapparece o nome
de DEOS ; e o que a impiedade chama Razão, toma o lugar de

Religião ; por isso nenhum he admittido a este gráo sern ter per»

dido todas, até as mais mínimas idêas Religiosas; porque o Homem
Rei não reconhece Leis , senão as da natureza ; vive e reina só

Sacerdote , Pontífice e Rei da sua família (Vid. Escript, orig*

Cari. de Spartacus a Catão na dita Atalaia pag, 98.)

Últimos fins destas heresias , e quaes seus desastrosos resultados,

se se consummassem.

17 Em presença de tão espantosos , como tenebrosos funda-

mentos só uma completa cegueira , ou consummada malícia pode*

ria conduzir o homem a tal abysmo ! Eis-aqui a razão do invio-

lável segredo , que se exige na Seita , e o porque se não mani-
festão até aos mesmos adeptos os mais profundos mysterios, senão
quando tem dado decididas provas de haverem perdido todos os

sentimentos de Religião , honra , justiça e humanidade ; porque
todos os hns destas detestáveis Seitas reunidas na Maçonaria , e

espalhadas por uma grande parte da face da Terra , he desmora-
lizar o Mundo, e collocar o homem no throno do perfeito egtis»

mo entregue a si e ás suas paixões , sem Lei , nem Divina ,. nem
humana, que lhe obste , 011 condemne: procurando para melhor
realizar esta obra o desthronar todas as Dynastias reinantes para

collocar nos Sólios de cada Nação os seus Grão^Mestres debaixo da
direcção de um Imperador

, que he o chefe do principal Areópago.

Quando este espantoso fim se realizasse; o anathema se pronun-
ciaria sobre as Nações e seu DEOS ; e sobre as Sociedades e suas

Leis , reduzindo-se a cinzas nossos Altares , Cidades, Palácios,

e até as próprias Choupanas. Os últimos deites perversos, contem-
plando estas ruínas , poderião dizer: «• Celebremos a memoria de

,, fVeishaupt , nosso pai
;
pois já consumiríamos seus mysterios. ,,

Porém quando tivessem acabado de fallar, os Demónios sairião dos

Infernos a contemplar esta obra do Código llluminado ; e Satanaz
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poderia com razão dizer :
'* Eis-aqui os homens taes , como of

,, eu sempre desejei. Eu os fiz lançar fora do Paraizo ; Weis-

,, haupt os desterrou até das suas mesmas Cidades, deixando lhos

,, apenas as florestas. Eu lhes ensinei a offender a DEOS; fVeis-

,, haupt a offendel-o e a procurar o destruil-o. Eu lhe deixei

,, seus iicos, seus pobres , e sua desigualdade; fVeishaupt tirou

,, a todos o direito de nada possuírem ; e para os fazer iguacs ,

,, os fez em tudo malvados , victimas da miséria e da desrspe-

,, ração. Eu lhes deixei ainda uris restos d« virtude, de felicidade

„ e mesmo de grandeza debaixo das íeis protectoras de suas

,, Sociedades ; IFeiíhaupl a maldiçoou suas leis , e só lhes deixou

,, o estúpido orgulho, a ignorância , e os costumes selvagens»

,, errantes c embrutecidos. Eu , faz«endo«os criminosos , lhes

,, deixei ainda a esperança de perdão. fVeishaupt apagou de seus

„ corações todos os remorsos , e toda a idêa de salvação ! ,,

Náo pôde duvidar-se
, que nos achamos ameaçados do fla-

gello desta infeliz épocha
;
porque tendo-se estes impios Conspi-

radores introduzido uns aos outros por meios de oceulta facção

em todos os empregos Religiosos e Civis ; tem por suas abomi-
nações , muito de propósito, certos na impunidade ,

profanado

o Altar Santo ; e por suas iniquas maquinações desmoralizada
tudo, e os funecionarios públicos, aponto de se ter aborrecido

o legitimo Governo , que sem o conhecer , tem sido o apoio

das suas injustiças ; e de se não amar , como deve , uma Religião ,

que apezar de ser sobre tudo Santa , tem sido a protecção e

centro dos vicios ! Já o estandarte da impiedade se tem posto em
campo

;
porque a actual revolução acontecida entre Nós e outros

Reinos , he um infeliz resultado desta conspiração anti-Chiistãa e
anti-politica tal qual rebentou na França , primeiro debaixo das

mesmíssimas máximas do Liberalismo
, que supposto se suffocou ,

se acha agora renascida com maior vigor e toda a força. Por isso

os que entre Nós se tem chamado regeneradores , e protectores da Sobe-

rania , da Religião e do Estado , são os nossos devastadores , ini-

migos de DEOS , e perseguidores do Throno» Se elles triumphão,

não resta mais do que morrer martyr , ou ser ímpio , Atheo ,

Anarchico , como ellcs.

18 Em vista de tão espantosos perigos , que ameação taes

suecessos ,
que acabaes de expôr-nos (diz outra das Matronas)

se toda a máxima desses monstros anarchistas , he desterrar do
Mundo tudo o que he Religião , Governi e Propriedade , fingindo-

se pelo contrario serem seus protectores e defensores , como se

poderá combater esse intento , sellado com o cunho de tão invio-

láveis segredos e imposturas f Nunca a Igreja e os Estados soffrêião
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(a meu ver) perseguição igual ;
porque todos os Herestarchas e

Conquistadores ,
que tem vomitado o Inferno sobre a Terra;

aquelles tem pela maior parte manifestado os seus erros , debaixo

de falsas apparencias de verdade, e tem sido conhecidos todos os

seus sophismas ; e estes com as armas na mão publicarão no

direito da força a sua fingida justiça : por isso uns e outros acha-

rão sempie em campo legitimes e verdadeiros contradictores.

Porém estes perversos ,
que debaixo da capa de fingida virtude ,

dando-nos o osculo atraiçoado de uma apparenie paz e pérfida

amizade nos cravão no coração o punhal , com que nos preci-

pitão na mais aleivosa morte; parece são inimigos , de que he

impossivel o defender-nos , se a mão de DEOS, em que só

devemos pôr toda a nossa confiança, nos não protege por algum

dos extraordinários caminhos , que só a sua profunda e imperscru-

tável Sabedoria manifesta ,
quando executa o seu Omnipotente

Poder, Por tanto se uma tal pretenção he cap3Z de desanimar os

mais audazes e abalizados engenhos , como poderá isto ser em-

preza das pequenas luzes , de que dotou a natureza nosso fraco

sexo?

Nada ha difficií , quando a necessidade e a diligencia se lhe

oppoem*

19 A isto (respondeo a primeira Matrona) reconheço, que

tendes razão ; mas isto não deve ligar nossas mãos , para que em
matéria tão gtave , e em que está posta em risco a própria vida e
a salvação , deixemos de cooperar em bem commum tudo quanto

couber em nossas forças. Porque quando o edifício politico do
E:tado ameaça a ultima ruína na presença do poderoso exercito

de um inimigo invasor, não he só aos valorosos e ousados, aquém?
se encarrega a defeza da Pátria ; e nem só aos ricos , a quem se

impõem a obrigação de os sustentar nesta luta : por quanto sendo

uns e outros a mais pequena porção de cidadãos , não pode esta

com o pezo de tão grande carga ; e nem he justo, que só traba-

lhem estes , para todos colherem o frueto. Por isso cada um á
proporção das suas forças e faculdades , deve coadjuvar, como
pode proporcionalmente

, para o bem commum ; os pobres alli-

viando os ricos e os fracos , ora ajudando os fortes , e ora ser»

vindo-lhes de guarda e vigia em quanto descanção. Eis-aqui o
nosso lugar , e o que deve fazer todo o nosso empenho; porque
se a mulher não he capaz (como confesso) de enrostar cara a cara

tão poderosos inimigos , auxiliemos , no que está ao nosso alcance 9

esses espíritos de homens ousados, que os combatem com a espada

e com a penna ; sirvamo-lhes de sentinellas, quando repousão , para
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que despertados a tempo, não sejão surprehendidos no descuido do
necessário descanço. Conheço que este projecto assim mesmo he

grande para as forças do nosso sexo : mas a creatura humana he
mais do que pensa ; a necessidade a tem desenganado em vencer as

mais desesperadas difficuldades , quando se náo deixa suecumbir
pela impressão do terror; por isso unamos nossas, ainda que
pequenas, luzes em pura e perfeita amizade, sem nos afastar da
razão em nossas disputas, que nossos trabalhos serão coroados

de gloria na colheita dos mais sazonados fruetos
;
porque a solida

verdade costuma rebentar á força no choque das opiniões, e se

offerece mais de pressa , e mostra mais brilhante a dois , ou mais
amigos , que juntos a invocão. Se não tivéssemos a quem abrir

nossa alma , sem duvida que nossos solitários pensamentos fica-

rião informes , e abortarião no seu mesmo nascimento : em se

communicarem he que elles se fecunJáo e se prestão todo o movi-
mento e a vida. Na passagem dos lábios he que as nossas idèas

se apurão : a palavra he que pule e completa os pensamentos

:

ella he que os tira da mina , e que separa o ouro das fezes , e

lhe dá a devida forma e lhe imprime o cunho , que indica o seu

valor. O mesmo que acontece acerca dos benefícios , suecede a

respeito dos conhecimentos : dar em certo modo , he adquirir ; e

ensinando, se apprende : assim he que a alma. derramando as

suas producçóes firma e segura a sua posse. Quantas verdades

náo ficarião sepultadas no montão de uma erudição mal dirigida ,

que terião brilhado com um esplendor útil , se o fogo da conver-

sação tivesse consumido a nociva casca , que as encobre. O mar
purifica as suas ondas pelos seus oppostos movimentos , ao mesmo
tempo que as aguas nos lagos se corrompem pela irnmobilidade

do seu repouso.

Ohjecto , a que verdadeiramente se propõem a presente Obra,

20 Não vos desanimeis , Senhoras , com a presença de taes

inimigos ; porque se elles tem alcançado um ar de victoria actual-

mente sobre as Nações , não a devem nem ao valor , nem ao mere-
cimento ; mas sim á sórdida mentira , á vil aleivosa , e á infame

impiedade
, que são as armas , com que á traição pretendem fasci-

nar o Mundo , que já os conhece
;

por isso não pôde ser de longa

duração a falsa gloria do seu deshonroso triumpho, Retinamos
pois nossas forças para rasgar o veo de tantos embustes , com
que se nos oceulta sua enganosa apparencia : sigamos suas pisadas

confrontando suas palavras e promessas com as obras , em as

quaes já tem dado principio á desenvolução , da sua malvada

philantropia
, publicando-nos á força uma Canstituiçãe politica,
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ou antes impolitica , e outras leis ,
para assegurar (segundo nos

dizem) a futura felicidade da Nação Portugueza. Analysemos esto

primeiro ensaio da sua insidiosa Conspiração , e por elle julgare-

mos da iegra (ja sua conducta : isto he , se elles nos conduzem

pelo caminho da Religião Christãa , e de um Governo doce, pro-

vidente e justo á.paz , e á prosperidade promettida ; ou se pelo

contrario nos descaminhão para o precipício de uma lastimosa

desgraça pela queda do legitimo Throno, e destruição do ver-

dadeiro Altar , que he na verdade a sorte, que tal Constituição

e Leis nos podião preparar , como mostraremos. Quando tiver-

mos dado «fim a esta tarefa , se quizermos continuar o exercício

de nossas advertências , não faltão assumptos dignos das nossas

mais serias attenções. O nosso mesmo Código nos pôde submi-

nistrar matéria vasta para largos discursos e reflexões ;
porque

podendo elíe fazer a felicidade e brasão dos Portuguezes pela ma-
gestade e pureza das suas mais sabias e providentes Leis ;

pelo

contrario padece a mancha de muitos desacertos, não só occa-

sionados pelo tempo e pelas fontes , donde se forão beber máximas
deturpadas pelos erros do paganismo ; mas até pela indignidade

de ser ainda o mesmo , que em 1603 lhe foi dictado pela tyraíinia

de um Filippe I. intruso , e usurpador da Monarchia destes

Reinos. He pena , que a Nação Portuguesa , nascendo parece

que para ensinar exemplos de valor e de 'sabedoria em dictar

Leis 'nas quatro partes do Mundo , as não tenha sabido tomar
para si ! deixando-se sempre governar pelas 'que lhe dictão os

Hespanhoes sempre seus conhecidos inimigos , e declarados rivaes ,

de donde lhe não tem vindo senão mal ! como á pouco expe-
rimentou na guerra de Napoleão , de que celheo tão pouca expe-
riência para se acautelar , que nem sequer deixou cicatrizar

as feridas, com que a sua aleivosia o tinha entregue aos golpes

da espada daquélle Vanda

h

, para se deixar illudir em segundo
laço destes traidores: pois quando elles não tenhão sido os sedu-
ctores principaes da rebeilião anarchica , anti-Chriuãn e anti-

politica ,
que pesa sobre nossa Pátria , segundo se presume cem

bastantes fundamentos , de que esta Seita projectava unir este

Reino de Portugal á Hespanha , excluindo da Soberania o Senhor
D. Joã.oIV., deixando-lhe o Brazil pelo não poder haver, e
com que não contava a facção ; pelo menos sempre os mesmos
Hespanhoes forão o modelo, que abríião o exemplo aos Portugue-
zes , levantando primeiro o estandarte da impiedade , e apoiando
com a sua influencia o vulcão dos partidos entre Nós: porque
se diz

, que o Grão- Mestre dos Pedreiros da Hespanha governa
nos de Portugal. Anancamo-nos por tanto de um pânico terror „
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que nos suspende ; e mostremos ao homem sua e nossa dignidade
em conhecer- se , que somos a perfeita obra da liberal mão de
um Omnipotente , empenhado em gerar ditosos filhos , dignos
de tal Pai-DEOS , para Príncipes herdeiros do Império da verda-
deira Luz ; e não para monstros das trevas , para onde nos arrastão
esses iníernaes abortos do abysmo. Espedaeemos pois esse grilhão
vil , com que nos pretendem escravisar , e mostremos , em que
consiste o verdadeiro dom da justa e solida liberdade , com que
tanto nos tem pretendido fascinar , para a não conhecermos.

Deliberação das Matrona! á empreza do ohjeclo desta Obra.
2r O pezo de tão fortes razões deliberou a respeitável As-

semblêa daquellas Matronas á empreza; e em consequência pro-
testarão todas obedecer ás disposições de uma Presidente eleita

d'entre ellas
, que promova e dirija a marcha dos seus trabalhos ,

qual Mãi no meio do seu domestico e familiar conselho
;
que as

mais comporiáo , como membros iguaes , excepto uma Secre-

taria , que se escolheria igualmente para escrever as Actas da
Academia e executar as suas determinações. Em consequência
desta deliberação , pondo-se a votos o lugar da Presidente , foi

acclamada por unanimidade dclles D. Felicidade , que era a

primeira e mais auetorisada Matrona , que tinha fallado. E da
mesma forma ficou a segunda eleita para Secretária , chamada
D. Constância , compondo-se o resto dos seguintes membros:
D. Fortunata , D. Leonor , D. Theodora , / D. Cândida , D,
Fausta , D. Vicencia , D. Dorothea , D. Violante , D. Libania ,

€ D, Justa.
Com isto terminou a conferencia das Matronas, e se assignou

para o fausto dia da abertura da Academia o de 5 de Janeiro do

corrente atino de 1823 , ás 6 horas da noite , havendo de 8 era 8

dias uma Palestra das Académicas, que teria por assumpto aquella

matéria ,
que a Presidente designasse ; a qual em consequência

deliberou, que ella daria principio á primeira por um discurso

análogo á sua abertura , e que depois a Secretária concluiria

3 mesma Palestra sobre o assump;o : Se Portugal precisa da

Constituição , que se lhe deu em Cortes em 23 de Setembro do ann%

fassado de 1822.
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ACADEMIA DAS MULHERES.

PALESTRA L

DE 5 DE JANEIKO DE 1823.

SOBRE A DESNECESSIDADE DA CONSTITUiqÃO.

CAnteloquio do Auctor*

Orno eu sabia a hora aprazada para a abertura da Academia ,

dispuz-me anticipado , e quando vi pela primeira via , que se

achavão todas as Académicas juntas : antes de darem principio á

Sessão , conduzi-me á antesala
, que dava caminho para a do

Congresso. Pedi audiência; e concedendo-se-me , disse : "Perdoai,

,, Senhoras, se interrompo por um pouco vossos trabalhos. Sei

,, vossos destinos, e não os posso ver, sem ser ferido de uma
,, nobre inveja, por não ter parte nelles. Como me persuado ,

,, que necessitaes de um Tachygrapho , que escreva c publique á

,, Nação vossos discursos , como pretendeis : permitti-me a honra

,, de vos servir nisto de órgão , por onde se communiquem vossos

,, pensamentos e reflexões. ,, Ouvida minha súpplica, depois

de uma breve discussão , se seria decoroso á Academia o admit-

tir-me, sendo homem, decidio-se como eu desejava
;
porque

se suppoz , que não sendo eu membro da Academia , mas simples

instrumento , de que se precisava, em nada compromettia a sua

honra. Depois que tomei o assento , que se me destinou , deu-se

principio á sua abertura pelo seguinte discurso da Presidente.

Discurso da Presidente*

Senheras— Ainda que a mulher ignorante seja a ruina da sua

casa , pelo contrario a sabia he capaz de a edificar até de novo ,

segundo Salomão nos Prov. cap. 14. v» 1. Por muitas vezes tem
a experiência provado a verdade desta sentença ,

quando na desgra-

ça de um marido pródigo e dissipador achão os filhos na prudência
de uma Mãi a salvação do seu património e legitima , c o remédio
de toda a família. Nossa Pa/ria , vandalizada por um bando de
pérfidos Conspiradores contra o Ceo e a Terra , ameaçando a sua

ultima ruina , appresenta um espectáculo ainda mais horroroso,

5
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que deve despertar nosso cuidado
, qual Mãi de famílias , tanto

para defender a própria casa dos assaltos do domestico inimigo ,

como para mostrar a devassidão do Século XVIII. , e que ainda
nellc ha daquellas mulheres sabias , de que fallou Salomão

, que
tanto são capazes de a sustentar levantada , como de a reedificar

até mesmo depois de caída. Embora se diga
, que a mulher he

a occasião desses males ; porque foi a primeira
, que arrastou o

homem ao peccado , e o Mundo á perdição , Genes. caf, 3.
v. 6. e seg. ; mas também se lhe deve a gloria de nascer delia um
DF.OS para seu Redemptor , o mesmo Gen. v. 15. e ió. ,

e Matth. cmp. 1. v. 16. : por isso se a mulher, como fraca ,

deu o exemplo do erro , não nol-o dê o homem , sendo mais
forte , da sua cegueira em obrigar-nos a seguil-o na perseverança

das suas desordens , desconhecendo as verdades , e os mysteriòS da
Religião Christãa , aonde só se pode ser salvo, Joan. cap. 3.

v. 5. ; pois advirta , que não esteve nossa desgraça em cairmos
no peccado, sendo de matéria tão frágil , como o barro, Gen.
cap. 2. v. 7. ; mas conheça que ella só será completamente gran-

de , se não soubermos levantar-nos , aproveitando-nos deste Dl*
VI no remédio , aonde só ha esperança de alcançar todo o bera

perdido , tanto na futura , como na presente vida : por que todo

o Povo , que tiver por base esta Religião pura , nunca terá limi-

tes sua prosperidade , seja qual for o seu Governo: por quanto
não he deste , nem das Leis , que só provêm a felicidade á repu-

blica ; mas da sãa moral e bons costumes dos cidadãos , que só

a pureza desta Religião sabe crear para fieis Ministros ixecutores ,

e obedientes Vassallos . As republicas das abelhas , das formigas ,

do castor , e de outros animaes ainda se conservão em sua feliz

perfeição pelas Leis primitivas , que nunca precisarão reforma-

das ;
porque caminhando pela ordem da natureza , seguem a voz

de DEOS ,
que no!-as poz como modelo e contraste , para nos

não ensoberbecer nossa grandeza ; devendo conhecer , que para

a gozar he necessário ser tão humilde , que não tenhamos pejo

de ter por mestres até os mais pequenos bichos da Terra. Tome-
mos pois seu exemplo em nos não apartar da Religião, que he

o caminho , por onde nos chama a voz de DEOS ; porque em
quanto'a seguirmos , nossa felicidade e Governo será immutavel ,

e as Leis , ainda as menos racionáveis,
?
nos parecerão doces \ e

sem ella nada será persistente , e as Leis mais bem ideadas se

tornarão duras , e sem obediência , em quanto a mundana Phi-

losophia , que vou pintar-vos, tiver prostituído a razão do homem
com as falsas máximas do infernal liberalismo ,

que tem por idolo

os impios do Século , que pretendem agrilhoar nossa amada Pátria*
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Duas inclinações oppostas disputâo sempre a conquista do nosso

coração, e o arrastão a contrários sentimentos. A nobreza da

alma o eleva para o sublime ; ao mesmo tempo que a sensualidade

corporal , arrojando- se pela terra , julga-se feliz em participar das

sensações de bruto. He o homem igualmente altivo , que sensível;

bem quizera elle ao mesmo tempo gozar e ennobrecer-se , elevan-

do-se com a alma, e andar de rojo com o corpo: porem as delicias

grosseiras dos sentidos o ffendem o delicado da razão. Neste

ponto o homem prostituído pelo vicio abusando dos talentos ,

encobre seu deforme rosto com uma mascara enganadora , para

o fazer amável , e occultar sua baixeza. O espirito prevaricado ,

qual hábil e destro sophista , acha o segredo de crear uma razão

nova, que mais subtil e menos difficil, se presta ás possessões mais

vis. Então este impostor , fascinando os olhos por seus piestigios:

e cercando a alma de falsas illusões , lhe faz beber o agradável

veneno por taças de ouro ; e fazendo- a perder por degráos a sua

força , se familiariza com o vicio , e sem remorsos se^abandona

a todos os excessos, mostrando- se indulgente com elle , por lhe

não sentir já horror. Eis-aqni ô caracter de toda a mundana Pki-

Josophia , e todo o fundamento das escholas , aonde estes Ímpios ,

que temos a refutar , beberão as máximas estragadas da sua mal-
dita philanthropia ; mas confundão-se em ser fantasmas das tre-

vas ; porque só nellas poderia attentar contra os Thronos e a

Religião verdadeira quem não pôde ver o resplendor de sua luz ;

porém envergonhem-se esses perversos Conspiradores , que em
quanto elles encobrem suas monstruosas cabeças debaixo da tene-

brosa noite em suas Lojas , ou hediondas cavernas do Maçónico
abysmo , que está vigilante o nosso cuidado em descobrir ao
Mundo suas tramas, e despertar os verdadeiros e mais fortes

defensores. Não vos assustem suas maquinações , seus crimes e
homicídios , de que fazem confidente a escuridão da noite ; por-
que como são abortos da natureza estragada , e a deshonra da
humanidade, seu tenebroso labyrintho os fará tropeçar, até busca-
rem mesrno seu ultimo precipício

, que creio não tardará ; mas
nós que somos filhas da Luz , alumiadas pela Graça e pela Fê ,

ensinemos-1 hes entre tanto a fazer o verdadeiro uso da desta noite,

que nos foi dada não só para descanço , mas também para reflectir

sobre a vida passada e futura ; e para fazer o encanto âo virtuoso,

e as contemplações do sábio
; porque a claridade das estrellas

encaminha melhor os passos do génio , e o ardor da devoção.
Com a noite he que o pensamento se derperta , recebendo nas
innocentes trevas as mais vivas iliuminações , que fazem as suas

vistas vefdadeiramente penetrantes. Durante o dia ás fadigas da
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vida , o rumor dos entes , a viveza da luz fazem fluctuar a razão
no mar dos sentidos , e perder o rumo fixo do seu fim. Toda
a alma neste estado he passiva

; porque os objectos exteriores

supprimem seus pensamentos , de sorte que .a cada passo inter-

rompidos , sem chegarem a sazonar, se murchão e secção. Porém
na noite a alma recobra sua liberdade: suas paixões acalmão na
paz do silencio : e seus pensamentos mais interiores e recolhidos

fazem impressões mais vivas e profundas. A extensão de um
Mundo não limita sua actividade , eleva-se a alma viajando pelos

mesmos Ceos , ate que depois volta á terra , e qual marinheiro
fatigado da longa viagem do mar, busca o porto para lançar anco-
ra. Desta sorte mostraremos ao Mundo o verdadeiro uso , que se

deve fazer do tempo , e o desenganaremos
, que esta Nação Por-

tugueza ainda he berço de heroinas , como o contão as historias

o fora nos séculos passados : porque se com as armas na mão não
defendemos a Pátria , como ftzerão as mulheres da Cidade de
Braga nos suecessos consequentes da atraiçoada morte de Viriato ,

que arrebatarão dos exércitos de Decio Junio Bruto , Pretor Ro-
mano , a victoria

,
que tinhão alcançado de seus maridos , redu-

zindo a um apertado perigo seus contrários ; e a cujo exemplo
Se coroarão de louro as Portuguezas na batalha de Aljubarrota t

tendo grande parte no triumpho desta victoria contra a Hespanha,
e na elevação do Sr. D. João /. ao Throno : Se não accommet-
temos com armas na mão (torno a -dizer) a tropa infame dos

Pedreiros- Livres , he porque são uns cobardes
,
que não conhe-

cem o que he valor , nem o que he honra ; e por isso se escondem
nas cavernas do Maçonismo , para dahi nos ferirem à traição :

mas lá mesmo vamos provocar e desafiar sua temerária aleivosia ,

se não com as armas da foiça , com as da verdade , da razão e da

justiça em defeza do Throno e do Altar, imitando outros

génios singulares nas letras , que também tem do nosso sexo

florecido em nossa fecunda Pátria , como entre outras se singu-

larizou neste intento a Madre Maria do Ceo , Religiosa no

Mosteiro da Esperança em Lisboa , que na erudição de suas muitas

Obras poética* , dramáticas e mysficas , e no sublime de seus ele-

vados voos parece a produzio a natureza para modelo de eloquên-

cia , e exemplar de virtude; porque lhe não sérvio aquella, senão

para exaltar esta. Sigamos por tanto este exemplo de uma digna

Portugueza , que tanta honra faz ao nosso sexo : empreguemos
nossos talentos na defeza dos direitos da Pátria , do Throno è

da Religião , que em morgado herdámos de nossos Pais ;
porque

he um dever j de que nos não deve dispensar, nem o sexo, nem
a nossa fraqueza: e ainda que não consigamos o desejado fim.,
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não se poderá dizer ,
que se não somos do numero daqucllas

mulheres ,
que são capazes de edificar de novo a sua casa pelo

ser, juizo (como diz Salomão) , também não somos das que a

deixão cair pela negligencia.

Preambulo de c&nncxao,

i Neste ponto a Secretária D. Constância abrindo a discus-

são sobre o objecio
,
que lhe estava encarregado de defender

nestra Palestra , disse: Toda a força das Leis tem a sua base na

precisão da sua providencia para o bem da sociedade , e no legi-

timo promulgador , sem-cujos caracteres não pode haver nem Lei

justa , nem Código , que obrigue , Mart. de Jur. Nat. tom. 2.

p t i. cap, 4. §. 72. e 73. Eis-aqui o principal motivo , por que

antes de entrar no exame de cada um dos artigos da Constituição ,

e mais Leis delia consequentes (a que nos propomos) , cumpre

(para procedermos com methodoj indagar primeiro estes essenciaes

requisitos externos; entre os quaes deve ter a primazia a causa

e a razão da Lei , qvie desperta a providencia do Legislador :

por isso com justo motivo se determinou para a presente Palestra

tractar , se Portugal na sua situação politica tem necessidade da

Constituição ,
que se lhe deu pelas Cortes em 1822 ? Eu vsu susten*

tar ,
que não ; porque a temos , e mais legitima*

Bases da Monarchia Portuguesa desde a sua origem*

1 Esta palavra Constituição , tomada em um sentido genérico1
,

se entende pelo Código commum de qualquer Estado ; mas em
significação mais restricta, como no presente caso , se toma pelo

estabelecimento das Leis fundamentaes de cada Governo , que com-
prehende as mutuas obrigações e direitos del!e e dos Vassallos ,

que fazem a parte do Direito Publico Universal interno de cada

ISLção , Mart. dito cap, 2. §. 54. Isto supposto não se pode
duvidar , que o nosso Governo Portuguez he Monarchico puro

e hereditário; c como tal pertencente ao Sr. D. João VI», legi^

titno successor da Dynastia da Casa de Bragança , a quem toca este

Reino por dois legítimos e fundamentaes títulos : 1. pela Doação 9

em casamento da Senhora D. Theresa , feita com o Titulo de

Csnde deste mesmo Reino por seu Pai D. J/fonso Vi. , Rei de

Leão , ao Sr. D. Henrique , primeiro fundador desta Monarchia :

Ií. pela Acclamncão de seu filho e successor delia o Sr. D. Jffonso
Henriques , feita pelo exercito antes de entrar na sempre memo»
ravel batalha do Campo de Ourique, conseguida contra os Mouros;
e ratificada esta Acclamação depois nas célibres Csrtf$ de Lamego»

E he tão incontestável este direito do Sr. D. Jcão VI. a esta
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Monarchia
, que a actua! Constituição, de que tractamos , lho

confessa , e reconhece no ///. 2. cap, unte. § 29. e 3í.

Fundamentos
, que persuadem o não ter § Sr. Conde D, Henrique

o Senhorio de Portuga/ desde a sua origem.

3 Então (disse D, Fortunata) penso, que vos enganaes,
quando intentaes persuadir-nos , que este Reino foi doado em
casamento da Senhora D. Theresa com o Sr. Conde D. Henrique ;

porque muitos Historiadores affirmão
, que em dote só lhe fora

concedido o Condado do Porto com seu destricto , que era então
o melhor de Portugal : tanto que nelle ficou o doador D. Affonsê
VI, continuando a pôr Governadores , como d'antes , sendo um
delles o mesmo Sr. D. Henrique em Coimbra no anno de 1075 ;

asseverando
, que só em 1094 , pela fausta occasião de regosijo

no nascimento de seu neto o Sr. D. Affonso Henriques , lhe fizera

uma liberal doação do absoluto Senhorio de todo o Portugal
perpetuamente , e sem feudo, como attestão Brito na Mmur-
ehia Lusitana tom, 2. Jiv. 7. cap. 30., Faria na sua Europa
Portuguesa tom, I. p. 4. cap, 22. n. 7. e 8. , c outros. Mas apezar
disto , creio que nunca o Sr. D. Henrique e seu filho usarão

outro Titulo senão o de Condes até á dita batalha do Campo de Ou-
tique e Cortes de Lamego

t e que só dahi em diante forão verda-

deiramente Monarchas , e se intitularão Reis ; porque se assim
não fora , para que se julgou necessária a Acclamação e as taes

Cortes com este fim ?

Discordância dos Escriptores sobre este ponte,

4 A isto tornou D. Constância : Não concordão os Historia-

dores sobre este ponto ; porque uns dizem , que o Sr. D. Hen-
rique, neto de Roberto I, , Duque de Borgonha , e descendente de

Carlos Magna e dos antigos Reis de França, viera á He*panha
com outros Grandes Srs. daqueile Reino

, para adqtiirir fama e

gloria , ajudando a D- Affonst VI. de Leão na* guerra* contra 05

Mouros , e para apprender o valor do grande Cid Ruy Dias de

Bivar , immortal heroe daqueile século , e o mesmo Affonso VI,

lhe remunerara estes serviços dando-lhe sua filha , e Portugal em
Condado com o direito de conquista. Outros affirmão o que vós

dissestes : e outros tem por mais certo , que tendo D. Fernando ,

Rei de Castella, repartido por sua morte os Estados por três fi-

lhos , que tinha ; D. Sancho , o mais velho de todos , não satis-

feito com a divisão , usurpou a seus Irmãos D. Garcia o Reino

de Portugal t que o Pai lhe tinha determinado ; e a D# Affoiyo

Q de Leão ; e necessitado este a fugir ás perseguições de seu
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irmão ate o ponto de ir buscar asylo entre os Mouros; achan.

do-se nesse tempo o Sr. D. Henrique no seu serviço, o acom-

panhou neste infortúnio : e acontecendo o morrer D. Sancho ,

recuperou elle não só os seus Estados, mas herdou os de Castelia

e Portugal. Então achando-se obrigado da fidelidade do Sr. D.

Henrique lhe deu em casamento sua dita filha com o dote de Por-

tugal em Condado perpetuo sem feudo , com o direito de con-

quista por effeito de uma generosa gratidão. Se he que o não foi

também, por uma astuciosa politica o fazer estabelecer naqueile

heroe de conhecido valor e esforço um visinho obrigado , que por

aquelle lado se achava muito exposto ás invasões dos Mouros ,

lhe servisse de antemural e defeza , como notou o Chronisla Caste»

lhano Esteth. Gar.Hv. 15.

Prova-se a primeira base da Soberania dos Reis de Portugal.

5 Mas seja qual for o tempo e o motivo desta Doação , o

que nos interessa só he ter a certeza de que ella existio , e produ-

zio todo o devido effeito
;

porque desde que ella se realizou , o

Sr. D. Henrique ,a Senhora D. Theresa , sua mulher, depois de

viuva , e seu filho o Sr. D. Ajfonso Henriques antes da batalha

do Campo de Ourique , não só exercerão a auetoridade Real c

absoluto Senb.rio deste Reino independente do Doador D. df-
fonso PI. ; mas até usarão dos Titulos tanto de Infantes e Prínci-

pes , como ainda mesmo de Reis , segundo vou provar por monu-
mentos irrefragaveis e authenticos, Seja o primeiro o convocar o

Sr. D. Henrique por auetoridade própria uma Assemblêa geral dos

Magnates da Nação em Guimarães , como attesta Be RNAno ,

Arcediago em Braga e Medico da Senhora D. Thcresa , escrevendo

a vida de Geraldo seu mestre , e Arcebispo daquelia Cidade , cuja

vida se acha na Miscellanea de Ba luz 10 dos seus monumentos histó-

ricos ( 1 ), O segundo facto foi o de Pe/agio Pedro , e seu irmão

Affonso , Grandes Srs. nesse tempo de Portugal , incorrerem no
desagrado do Sr« D. Henrique

, que os privou dos Feudos e mais
bens, que possuião , e se refugiarão entre os Mouros ; sem que
nunca recorressem a Affonso VI, de Leão ,

que os desaggravasse ,

como refere o mesmo Baluzio-(2). O terceiro foi, que achan-

(1) Baluzio liv. 1. §.8. Accedit auiem eo tempore , ut ex praecepto

Comitis Heiírici , qui luin Portugalensi íenae dominabatur , omnes Próceres
Portugalenset . . . Vhneranas convenirent.

(2) O mesmo Balttzjo §. 9. Duos Regiormm Magnates . . . Pelagium
Petri , ei Àljonsum Pe.tr i . .. Isti iram Domini sui Comitis seilicet IJsn-
rici , et uxoris ejus venuuae Reginae Taresiae iticurrenuil, et unUersa

,
qua%

possiderunt, cppUla } moniliQnts , hereditates , cunciasque gasas Qmnino arai*
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do-sc a Senhora D. Tberesa , sendo já viuva, em Tui , doou
como Soberana á Igreja desta Cidade o Mosteiro de Azar e o seu
Coito, segundo o testifica Fr. Henrique Flores (i). O quinto
suecesso íoi o Papa Calixto II. ter escripto em i i 22 ao Arccbi p >

de Compostella a favor do Arcebispo de Braga, que a Senhora
D. Tberesa tinha preso , na qual carta lhe dá o Titulo >!e Rainha
dos Portugiwz.es , e a ameaça , não com o Rei de Leão , mas com
a Excommunbío c Interdiet o (caso o não ponha em liberdade) ,

que erão as armas , com que a Igreja ameaçava já naquelle tempo
aos Soberanos. Acha-se esta carta na Historia Compostellana (2).

Em quinto lugar aconteceu
, que no Concilio celebrado em Leão no

atino de 1135 foi Affonso VIL % Rei do mesmo Leão, e neto do doa-
dor, declarado Imperador, por ter Reis e Príncipes Feudatarios , os

quaes enumerando-se , entre elles se não expressou o de Portugal

;

clara consequência de que o não eia , como se vê da Chronica do
mesmo D. A]forno (3). Em sexto lugar Affonso VIL , referido

Rei de Leão , e neto do doador , sendo por isso o mais interessado

na restricção desta Doação , he aquelle mesmo , que mandando
escrever os factos do seu Reinado, referindo as guerras, que
sustentou contra Portugal , confessa tanto a extraordinária gene-
rosidade desta Doação , feita ao Sr. D. Henrique , perpetua e sem
Feudo , como o Titulo de Reis e absolutos Senhores , indepen-
dentes antes da batalha do Campo de Ourique , aos nossos primeiros

Soberanos, segundo se vê de muitos lugares de sua Chronica:
seja o I. , quando reconhece a grandeza desta Doação (4). Seja

serunt , atque ad tanta/n inopiam devencrunt , quod Pelagius Patri solus

pedes curti Jitio suo párvulo , et cum cane suo Gallico Maurorum terrarti

laboriose oppetierit. Alter vero, scilicel Alfonsns , frater cjus , idem refu-

gium denique requisivit.

(1) Fr. Henbi^íje Floris na sua Hespanha Sagrada tom» XXII»
Appcnd. 5. Habitis vos . . . liberum de totó Castallaiico , et tota você Regia . .

.

lia ut ab ista die de meo jure , et de Régio jure Successorum meorum sit

íiblatum.

(2) Hist. Compostel. liv. 2. cap. 58. Calixtus Episcopns . . . Pervenit

ad nos quod Portugalensis Regina T. (Taresia) fratrem nostrum P. (Pela*

gium) Bracarensem Archiepiscopum ceperit.

(3) Chron. de D. Affons. V li. <Je Leão , mandada fazer por elle em
1170. Era 1173. (armo de Cliristo 1 1 55. ) Divino Concilio accepto , ut voca-

rent Regem Imperatorem , pro eo quod Rex Garcias , et Rex Znfudola
Sarraccnornm , et Comes Rajmundus Barcinouensium , et Comes Alfonsus

Dolesanus , et multi Comités , et Duces Gasconiae , et Franciae in omnibux
essent obedientes ei.

(4) Cliron. de Affonso Vil. (fo Leão liv. 1. Alfonms , Portugaliae

Rex
, fluis Comitis Enrici , et Taresiae Regiuae. Ipsa atitem Taresia eraí

jilia Regis Doniiui Alfonsi . . . qrtam Rex dilectionis , et honoris causa,

dedit maniatam Enrico Comiti, et dotavit eam magnifice , dam Portuga-

lenseni terram jure hereditário.
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o II. quando confessa, que por morte do Sr. D. Henrique em
11 12 os Portuguezes acclamárão a Senhora D. Theresa por sua

Rainha { 1 ). Seja o III. quando nella se diz , que a mesma como
tal em Ricobayo ,

junto ao Rio Douro, fizera tractados de paz

em 11 26 com o mesmo D. Afforno VIL por morte da Mãi deste

D. Urraca (2). Seja o IV. quando este , expondo o facto do

Conde D. Gondisalvo, seu vassallo, se refugiar a Portugal em 1133
â protecção do Sr. D. Affonso Henriques

, pelas desavenças , que

tiverão , em cujo facto o nomêa Rei (3). E seja finalmente o V#

jacto os Tractados de liga e pacto offensivo, que em 1137 fize-

rão o Sr. D. Affonso Henriques e D. Garcia , Rei de Navarra ,

contra élle Affonso VIL de Leão , em cuja narrativa reconhece

Rei ao mesmo Sr. D. Affonso Henriques (4). Todos estes factos

são anteriores á batalha do Campo de Ourique , a qual concordão

todos os Historiadores , e o Chronicon Lusitano e o Conimbricense

,

que fora dia de Sant*Iago da era de César 1177 , que he na de

Chrisío de 25 de Junho de 1139 ; sendo este o undécimo anno do
Reinado do Sr. D, Affonso Henriques ,

que tinha principiado em
24 de Junho de 11 28. Em presença destes monumentos e outros

daquelle tempo , que provão o ter o Sr. D. Henrique , a Senhora

D. Theresa sua mulher depois de viuva, e o Sr. D. Affonso seu

filho antes da dita batalha promulgado Leis ; sido árbitros da
paz e da guerra , sem que o Rei de Leão lho contradissesse , nem
menos se propozesse a disputar-lhe por titulo algum qualquer
direito de sujeição , todos estes fundamentos e outros , que expõe
Mell. Freir, na sua Hist. Jur. Civ, Lus, cap, 5. §. 36. e nota,

provão a toda a evidencia , que o Sr. D. Affonso Henriques não
recebeo na Acclamárão do Campo de Ourique , nem do Povo , nem
das Cortei de Lamego a legitima auctoridade e Titulo de Rei;
mas tudo isto já o possuía , como seus Pais desde a primordial

investidura daquella absoluta Doação, feita a elles , sendo aquelles

(1) A mesma Chronica. Mortuo atitem Enrico Comité , Portugalenses
focaverunt eam (Taresiam) Reginam,

(2) A mesma Chron. liv. 1. n. 2. Inde Rex abiil Zamoram , ethabuit
hic colloculionem in Rico va do cum Taresia , Regina Portugaltnsium , fecit-
que pacem . . . usque ad destinalum tempus.

(3) Chron. de D. Affonso Vil. de Leão liv. I. n. 2. jébiit in Porta-
gali ad Regem Ajf^nsum consanguineum Regis , Jilium Taresiae Reginae

,\

et Henrici Comitis . . , Rex Portr/galcnsis suscepit eum cum magno honore*

(4) A mesma Chron. Isti vero duo Reges in uno tempore . . . guerram
contra lmperatorem aggressi sunt . . . Rex Garcia in Castella , et Rex Por-
tugalensis in Galleiia. Venit aulem Rex Portugafansiuili in Galiçlia , Cl çepti;

Zudensçm Ciyiiate-m , et alia, Castella,

6



4* Academia das Mulheres. Palestra I,

actos sobreditos apenas umas ratificações , e confirmações da pri-

meira Soberania.

Razoes , que parece obstão a esta absoluta independência dos

nossos primeiros Soberanas.

6 Persuado-me (disse D. Leonor) não sois exacta em querer-

nos persuadir , que ao Conde Sr. D. Henrique fora doado este

Reino sem obrigação, nem Feudo algum , quando mesmo alguns
de nossos Historiadores mencionão guerras , que dizem ter havido
nos primeiros tempos da Monarchia Portugueza com a de Leão ,

motivadas pela falta de prestação dos Feudos e serviços : em cujos

termos não erão esses nossos primeiros Soberanos tão indepen-

dentes , como tendes pretendido mostrar- nos. Se em tudo (con-

tinua a Secretária) nos guiássemos pelo que dizem os Escripiores

sobre os suecessos do tempo passado, acharíamos a Historia mon-
struosa e contradictoria , como suecede muitas vezes mesmo nos
factos acontecidos na maior publicidade

;
porque a ignorância

cTuns , a malícia e fins particulares d'ontros tem desfigurado os

acontecimentos , substituindo-lhe uma Historia deturpada e re-

pugnante com os monumentos do tempo
;
por isso vou provar-

vos
,
que es?a asserção dos Escriptores he destituída de toda a

verisimilhança , e contra os monumentos dessa idade , que con-
vencem , que as guerras desse tempo entre os nossos Reis com
os de Leão tiverão por causa , não a falta de cumprimento dos

serviços , ou Feudos ; mas pelo contrario a reivindicação de

maiores Estados , a que os Monarchas Portuguezes se conside-

favão com direito contra os de Leão e Castella.

Confutfo-se aquelhs razoes por factos authenticos , que as

contradizem.

7 Hugo , Abbade Geral do Mosteiro de Clunt em Borgonha,

tendo toda a amizade , não só com D. Affonso VI. de Leão , pelo

ter soccorrido na sua desgraça , quando seu irmão D. Sancho o
desthronou , mas também com o Conde o Sr. D. Henrique , e com
D. Reymão » ou Raymundo , casado com D. Urraca , Conde de
Astorga e Galliza, ambos genros do mesmo D. Affonso % e patrícios

de Hugo ; este usou de toda a sua influencia para com estes dois

Condes , para fazerem um Tractado de ajuste particular do que

havia de pertencer a cada um na suecessão da herança do Sogro

commum , quando morresse , para não haver entre elles disputas

sobre este objecto. Nesta convenção se obrigou o Sr. D. Hen»
rique a auxiliar e ajudar a seu Cunhado D. Raymundo até o

restabelecer na Coroa de Leão e Castella ; e este a entregar-lhe
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9 terça parre dos thesouros do dito Genro Affonso VI. , e Toledo ,

ou a Galliza : cujo contracto pactuarão e jurarão nas mãos e

perante Dalmácia Geret , Bispo de Compostella , e creatura de

Hugo, Existe este Documento em o Espicilegio de Lucas de Achêry ,

segunda edição emendada por Luiz Francisco de la Barre (i).

Se este ajuste dos dois Cunhados teve effeito , pelo que respeita

ao thesouro do Sogro , não podemos nós certificar ; mas he evi-

dente , que o não teve pelo que pertence á entrega de Toledo

,

ou de Galliza , antes em vida do mesmo Sogro commum Affonso

VI. foi fraudado ;
porque este no anno.de 1109 fez jurar seu

Neto Affonio VI f. , filho do dito D. Raymundo , Rei de Galliza ,

tendo pouco mais de dois annos de idade. Hist, Compostellana

liv, 1. cap. 46. Km presença do exposto , ainda que seja um facto

innegavcl, attestado pelos monumentos daquelle tempo , que entre

Portugal e Leão houve multiplicadas guerras no principio da

nossa Monarchia ; com tudo he certo ,
que ellas nunca tiverão

por causa, ou origem a falta de paga dos Feudos, como suppoem
os Historiadores ; mas antes pelo contrario a recusação do cura*

primento deste ajuste. E tanto he verdade isto , como he certo o

ser sempre Portugal o primeiro , que declarava a guerra a Leão,
que apenas a sustentava na defensiva ; quando se fora credor

offendido , teria pelo contrario sempre sido o provocante.

Sustenta-se a mesma confutação pela série de acontecimentos ;

que a confrmão,

8 He verdade também , que o Sr. D. Henrique não se propoz,
logo que teve direito , a reivindicar a satisfação deste referido

ajuste ;
porque as forças de Leão e de Castella unidas com as

de Affonso L , Rei de Aragão , por ter casado com a Rainha D.
Urraca , depois de viuva de D. Raymundo , Pais de Affonso VII. ,

Rei de Leão e Castella, tornavão este passo impracticavel : mas
logo que D. Affonso I, de Aragão teve discórdias com sua mulher ,

(1) La Barre tom. 111. pag. 4*8. Juro eiiatn quod post mortem Regis
jilfonsi me tibi daiurum 1 oleiam , totamque terram subjaceniem ei

,

totamque lerram , auam obtines , modo a me concessam habeas lali pado ,

ut sis inde meus homo , et de me eam habeas Domino , et postquam illas

tibi dedero , dimittas mihi omnes terras de Leon et Castella . . . Juro etiam t

si thesaurum Toleti prius te habuero t
"lertiam partem tibi dabo , et duas remà-

nentes mihi servabo. Si ego Comes Rajttiundus non possum tibi Comiti Hen-
rico dare Toletum , ut promisi , dabo tibi Gallaetiam lali pacto , ut tu adju-
ves mihi acquirere lotam terram Lcon et Castella ; et posquam inde Dominas
pacificej^uero , dabo tibi Gallaetiam , ut poslquam eam tibi dedero , dimittas
mihi terras de Leon , et de Castella: igitur Deo jubente , sic quoque Sançta
JJci Eççlesia piis uraiionibus interveniat% Arnen.
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iractando nullidade de matrimonio , e propondo-se a conquistar
os Reines de Leão e Castclla de seu Enteado; mudando então
os negócios de face , se confederou com elle o Sr. D. Henrique :

lalvez 4>or elle lhe promcticr o cumprimento daqueHe Tractado ;

por quanto em 26 de Outubro de 1 1 1 1 da era de Christo as

armas de Portugal combinadas com as de Aragão derrotarão o
Exercito da Rainha D. Urraca , mulher deste , no campo de
Kspina , junto a Sepúlveda , com a morte do Conde Gomes , Ge-
neral do mesmo Exercito, Annaes Complutenses

, que se achão
na dita Hespanha Sagrada de Fr. Henrique Flores (i). Porém
restabelecendo-se a paz entre D. Affonso l. de Aragão , e sua
mulher D. Urraca; e morrendo o Sr. D. Henrique em 1112, poz
então Portugal silencio á sua pretenção; e posto que se embaraçou
algum tempo politicamente no Reinado da Sr. D. Theresa em
razão desta ter por principal Ministro d'Estado a D. Fernando
Peres de Trava , filho do Conde D, Pedro de Trava , ne>se tempo
Aio e Tutor de Affonso Vil. de Leão na sua minoridade ; tanto

que este tendo já tomado o Governo , foi lhe fácil por inter-

venção daquelle Ministro o ajustar a paz com a Senhora D. The»
resa em Ricobayo , como já se disse no §. 5 , e consta da Chrom

nica de Dr Afftnso Vil. de Leão liv. 1. n. 2 : mas entretanto as

esperanças de Portugal sobre Toledo , ou Galliza ainda subsistião

em 1131x5 porque nesse anno o Sr. D. Affonso Henriques invadio

Leão por Galliza e Astúrias , como confessa o mesmo Affonso

VIL na sua dita Chronica liv. 1. cap. III. , e cujas invasões

repetio por vezes, até que cm 114.0 fizerão pazes , que durarão

até á morte de Affonso VII. , acontecida em 1*15*7. r^ivulidcs os

Estados deste por três filhos , que linha , coube a D» Fernando

Leão e Galliza ; e supposto elle consegnio do Sr. D. Affonso

Henriques o dar-lhe em casamento sua filha D. Urraca , nem por

asso mudou de projecto sobre a pretenção de Galliza , ainda que

a houvesse demorado; porque cm 1167 entrou nella , fazendo
conquistas e tentativas , que durarão até 11 69, em que o Rei
Mouro de Badajoz , tributário da D. Fernando , lhe fez uma ir-

rupção pelo Alemtejo ,
para chamar, como chamou , alli a atten-

ção do Sr. D. Affonso Henriques
,
que foi infeliz nesta empreza ,

segundo diz a Chronica Lusitana (2] ; mas ignora-se qual fosss

(1) Fr, Hbnr. Flor. Besp, Sagr. tom.. IH. Era n 43 Septim. Kalerid*

Qiovembr. Rex sllfonms slragonensis , et Comes Hcnricus occiderunt Comi"
tem Dominum Gomes in campo de Spinai

(a) Ghron. Lus. Era 1207 factnm est inforlunium Regis Alfonsi contra

exercitas ejm ia Qvitate Dadulios.
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das acções nobres ; mas só p2rn mostrar os heróicos e valerosos

factos , e meios , com que se conseguirão.

Segundo facto*

21 Passando ao segundo facto , digo : se he moralmente im-

possível , que um homem (posto que dotado de grandes forças)

possa com iguaes armas vencer a vinte , ou a trinta (ainda que

mais fracos) \ muito mais impossível he vencer um só homem a

cem. Isto supposto, dizem os Historiadores com Resend. lib. 4,

de Antiquit. Lusit. , Gonçal, DE Molin. in Nobiliar. Andaluz»

lib. /. cap. 43. , e outros ,
que o exercito do Sr. D. Affonso Hen-

riques , com que entrou na sempre memorável batalha do Campo
de Ourique , não chegava a I2(£) homens , com os quaes derrotara

completamente os Exércitos de cinco Reis Mouros , tão innume-
raveis , que competião na batalha 100 Infiéis para cada um Chri-

stão. Muitos Escriptores (talvez por apaixonados) se tem empe»
nhado em engrandecer um pouco mais o numero das nossas

tropas , e diminuir o das contrarias ; mas tudo isto monta em
peq> enas differenças , e de pouca consideração: porém eu quero

dar lhe tudo pela metade, o que ninguém lhe concede ; ainda

assim , quem poderá crer por possível , que cada Christão podesse

vencer cincoenta Mouros , corpo a corpo , como erão as batalhas

naquelles tempos antes da invenção das armas de fogo , sem ser

por um prodigioso milagre da Omnipotência í Logo este suc-

cesso prova o nosso intento , que elle foi obra só de DEOS , que
he o mesmo , que confirma aquelle juramento , que adiante se

verá no terceiro facto. Não tem peso algum a objecção
, que

suscita a incredulidade de alguns críticos pouco inclinados , ou
antes inimigos de tudo o que he piedade , como nossos adversá-

rios , dizendo : que bem poderia o Sr. D. Affonso Henriques

valer-se deste estratagema de petsuadir ao seu Exercito de que lhe

apparecêra CHRISTO, e lhe assegurara a victoria , para assim
animar seu valor

;
porque nisto imitaria outros grandes heroes

aguerridos t que admira a antiguidade , e exaggera a fama , os
quaes lançarão mão de similhantes meios extraordinários e Re-
ligiosos % para attrahir os homens aos seus fins por caminhos
occultos cheios de mysterios , e reputados Divinos; como fez
Numa Pompilio , que fingia ter communicações incógnitas com
a Nynfa Egeria , para dar mais auctoridade e respeito ás suas
leis : máxima , de que igualmente se valeo Mnfcma ; bem como
Sertório , que domesticando uma Corça em extremo , fez capa-
citar os seus exércitos

, que por ella lhe participava a Deosa
Diana todos 03 futuros successos de suas viciorias, com que

8
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animados os seus- soldados nas mais dificultosas emprezas , como
Capitão dos nossos antepassados Lusitanos , fez tremer a soberbn
Roma , sua ingrata pátria , a ponto de lhe ser necessário envi-

licer-se pela atraiçoada morte
, que buscou dar a este emulo de

suas victorias. Ainda que estes astuciosos políticos fde cujo cara-

cter não era o Sr. D. Affonso Henriques , por ser de uma virtude

exemplar) soubetão tirar partido da ascendência, ou império ,

que a Religião tem no coração do homem para o conduzir e ani-

mar nos lances mais arriscados ; nem por isso obrarão nunca o

que não cabe nas forças da humana possibilidade , como acon-
teceo no suecesso desta batalha , que apezar de ser incomprehen-
sivel no seu êxito, foi ainda o primeiro ensaio de outros mui-
tos factos , que lhe succedèrão em confirmação da promessa de

CHRISTO feita ao mesmo Rei , como elle mesmo testifica em
seu juramento, que faz o objecto do terceiro fundamento ,

que
vou a expor.

Terceiro facto,

22 Não pôde duvidar-se , que em um Archivo antigo do

Mosteiro de Alcobaça, entre grande somma de Escripturas e Doa-
ções dos nossos Reis , se achara em 1596 por um Religioso , ca-

sualmente , este juramento (1) escripto em pergaminho de letra

(1) Eis-aqui o teor do mesmo juramento :

Ego Aldephonsns , Portugaliae

Hex^Jilcns illustris Comitis Heurici
,

?iepos Magni Regis Aldephonsi , co-

ram vobis bonis viris Episcopo fíra-

carensi, etEpiscopo Colimbriensi , et

Thco-onio, reliquisque Magnatibits ,

Offícialibus Vassallis Regnimei ; in

hac Cruce aenea , et in hoc libro

Sanctissimorum Evangeliorum , ju-

ro , cum lacta manuum mearum ,

quod ego miser peccator vidi hisce

oenlis indignis DEUM DO MI.
NUM NOSTRUM JESUM CHRL
STUM in Cruce exleniuui in hac

forma. Ego eram cum mea liaste in

terris ultra Tagum , in agro Auri"

quio , ut pugnarem cum Ismaele ,

et cum aliis quatuor Regibus Mau-

roram , habentibus secura infinita

hominum miliia: et gens mea timo-

rata propter multitudincm , eratja-

ligata , et multam tristis in tantum ,

ntmulti dicerentesse temerUatem ini-

Eu Atfbnso , Rei de Portuga! ,

filho tio illusne Conde Henrique >

neto do grande Rei Affonso , sendo
presentes vós bons varões o Dispo de
J3roga, e o Bispo de Coimbra , eTheo-
tonio , e os mais Magnates , Ofíiciaes

e Vass.-dios do meu Reino; juro por
esta Cruz de metal , e por este livro

dos Santíssimos Evangelhos , em que
ponho minhas mãos ,

que eu misero

peccador cora estes meus olhos indi-

gnos vi o DEOS NOSSO SENHOR
JESU CBRISTO posto em uma
Cruz, nesta forma: Eu estava com
meu exercito nas terras do Alem-Te-

jo no Campo de Ourique
,
para pele-

jar com Ismael e outros quatro Reis

Mouros ,
que tinhao cornsigo infini-

tos milhares de homens : e a minha

gente atemorizada com esta multidão,

estava enfadada e muito triste , em
tanto ,

que muitos dizião ser temeri-

dade commetter a guerra. Eu triste
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antiga , com cinco Sellos pendentes ;
por quanto assim o deu á

re úellttm. Et ego moestns de eo ,

(]nod attdiebam , cocpi mecum cogi-

tare qtiid agerem ; et habebam unum
librum in meo papilliouc , in quo erat

scriplum Testamentum antiquam
,

et Testamentum JESU CHRISTI

;

et aperni illitm , et legi viciariam

Gedeonis, et dixi inter me : Tu seis ,

Domine JESU CHRISTE, quia pro
tuo aniore suscipio bellnm istum con-

tra inos inimicos , et in mame tua

est dare mi/ti et méis fortiludinem ,

nt viucamus illos blasfemamos luuni

nomen. Et sic dicens , dormivi supra
libram , et videbam unam senem ad
me venientem , dicentemqae : sllde-

ybnsc , conjide , vives enim , debel

-

Labisque reges islos , eonteresque po-
temias illorum , et Dominas ostendet

se tibi. Dum Iiaec video , accedit

Joannes Fernandus de Sousa , Vas-
Síillus de meo cubica lo , dixilque :

Surge , Domine mi , adest homo se-

nex , vnllque te alloqui. Ingrcdia-

tnr, ríixi , si fidelis est : et ingressas

fíd me, novi esse illnm , quem in vi-

sione videiam. Qui dixit milu : Do-
mine , bono animo esto , vinces ,

vinces , et non vinceris , dilectas es

Domino : posuit enim super te , et

super sémen tuum post te óculos misc-

ricordiae suae usque in sexta/n deci-

mam generationem , in qua attenua-

bitur proles : sed in ipsa atlenuata ,

ipse respiciet , et çidebit. Ipse me ili-

bei indicare tibi , qaod dum audicris

sequenti nocte tintinabulum dormita-
ra mei , in quo vixi sexaginta sex
cnnis inter injideles , senatusfavore
uillissimi , cgrediaris extra castra

,

solas , sinc arbitris , ostendet tibi

pietatem suam multam. Parui , et

reverenler in terra positus , et nua-
tium , et mittentem veneratus sum ;

et dum oratione positus sonitum spe-
clarem , secunda noctis vigília linti-

nabulum audui ; et ense et sento ar-

matus , egressns sum extra castra ;

vidique súbito a parte dextra , Ori-
entem versus , miçaniem radium , et

pelo que ouvia , comecei a cuidar o

que faria ; e como tivesse na minh,a

Temia um livro , em que estava escri-

pto o Testamento Velho , e o Testa-

mento de JESU CHRiSTO ; abri-o,

e li nelle a victoria de Gedeâo, e dis-

se entre mim: Vós sabeis, Senhor

JESU CHRISTO, que por vosso

amor faço esta guerra contra vossos

inimigos , e que na vossa mão está.

dar-me a mim e aos meus fortaleza ,

para que vençamos aquelles blasfema-

do! es de vosso Nome. E dizendo isto,

adormeci sobre o livro ; e logo vi um
velho , que se encaminhava a mim ,

e me dizia : Aífonso , confia; porque

viverás, e desbaratarás estes Reis , e

quebrantarás o seu poder , e o SE-
NHOR se te ha de mostrar. Estando

eu vendo isto , chegou-se a mim João

Fernandes de Sousa , Vassallo da

minha Camera , e disse-me : Se-

nhor , levantai-vos , está aqui um
homem velho

,
que vos quer fallar.

Entre , disse eu então , se he fiel :

-e entrando elle onde eu estava, co-

nheci ser aquelle mesmo
,
que eu ti-

nha visto na visão. O qual me disse :

Senhor, está de bom animo ; venca-

rás , vencerás , e não serás vencido

:

és amado do SENHOR : porque so-

bre ti e teus descendentes depois da
ti , tem posto os olhos de sua mise-
ricórdia até á decima sexta geração

,

na qual se attenuará a descendência ;

mas na mesma assim attenuada o
mesmo SENHOR, tornará a pôr
olhos, e verá. Elle me manda dizer-

te
,
que tanto que ouvires esta noite

,

que vem , tanger a campainha da mi-
nha Ermida , na qual tenho vivido

sessenta e seis annos guardado entre
os infiéis com o favor do Altíssimo

,

sairás do teu arraial , só > e sem com-
panheiro , e mo$trar-te-ha sua muita
piedade. Obedeci , e com reverencia

,

prostrado por terra , venerei o Em-
baixador > e quem o mandava. E
estando em oração , esperando pelo

som da campainha, já na segunda
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luz, como dissestes, não só Fr. Bernardo de Brito na sua

paulatim sp/cndorcresccbat in majus
,

et cliun óculos ad illam partem effi-

cacitcr po/io , ecct in ipso radio cla-

rins sole signum Crucis aspicio , et

JESC/M CHR1STUM in ca crucifi-

3:um ; et cx una et altera parte mui-
lituilincm juvènum candiciissimorum

,

quos Sanclos singelos fn isse credo.

<Quaui visionem dum video , deposito

ense et scuto , cl reliclis vestibus ,

et calceameutis , pronus in lenam
7ne projicio ; lacrimisane abunde
ynissis , cocpi rogare pro conforta-

tione meoruni vassallorum , clixique

nihil turbatus: quid tu ad me , DO-
MINE ? Créden ti cnim /idem vis

augerc ? Melius est ut te videanl infi-

deles , et credant , quam ego , quia

fonle baptismalis te DEUM verum
jilium Virginis et Palris Slclerni

agnovi, et agnosco. Erat autem Crux
mirac magnitudinis, etelevataa terra

çuasi decem cubitos» DOMINUS
suavis voeis sono , quem indigna

e

aures meae susceperunt , dixit mihi :

ZVon ut tuam /idem augere , hoc
modo apparui libi , sed ut corrobo-

rem cor tuum in Iioc con/liciu , et

initia Regai ttti supra firmam petram
ttabilirem. Confi.de, síldifonsc; non

solurn enim hoc certamen vinces , sed

omnia alia , in quibits contra inimi-

cos Crucis pugnaveris. Gentem tuam

invenies alacrem ad bellnm , et/or-

lem ,
petentem ut sub Rcgis nomine

in hac pugna ingrediaris : nec dnbi-

tes, sed quidquid peticrint, libere con-

cede. Ego enim aedi/icator , et dis-

sipator lmperiorum , et Regnorum
sum. Volo enim in te et in se/nine

tuo Imperinm mdti stabilire , ut de-

Jerainr nomen meum in exteras gen-

tes ; et ut agnoscanl Successores tni

datorem Regni , insigne tuinn ex pre-

tio ,
quo ego a Judaeis emptus sum ,

comportes ; et eril mihi Regnum san-

clificatnm , fida purnm , et pietaie

tUlcctum. Ego, ut haec eiudivi , httmi

prostra tus adoravi , dicens : quibus

meritis , DOMINE , tantam mihi

v : ií i I i u d;i noite a ouvi; então armado
com a esp.ula e escudo, saí tio arraial

;

e subitamente vi para a parta direita

contra o Oriente um raio resplande-

cente , cujo resplendor se fazia cada
vez maior ; e (juando naquella paria

puz os olhos com cíficacia , logo

no mesmo raio mais claro
,
que o

Sol , vejo o signal da Cruz , e JESU
CHR1STO nella crucificado , e da
uma e outra parte multidão de man-
cebos alvíssimos , os quaes creio se-

riâo os Santos Anjos. A qual visão,

tanto que eu vi > posta de parte a

espada e escudo? e deixados os vesti-

dos e calçado , rne lancei humilhado
por terra ; e desfeito em lagrimas ,

comecei a rogar pelo esforço dos

meus vassallos , e nada turbado , dis-

se : a que fim me appareceií , SE-
NHOR ? Quereis por ventura ac-

crescentar a Fé a quem tem tanta?

Melhor será
,
que vos vejão os infiéis,

e creiâo > e não eu
,
qne com a agua

do Baptismo vos reconheço por ver-

dadeiro DEOS , filho da Virgem e

do Padie Eterno, E a Cruz era muito
grande , e estava levantada da terra

qujsi dez covados. O SENHOR com
ura suave tom de voz, que meu» in-

dignos ouvidos receberão , disse : Não
te anpareci desta maneira para ac-

crescentar tua Fé , mas para fortifi-

car teu coração neste coirflicto ; e

para estabelecer e confirmar sobre
firme pedra os princípios do teu Rei-
no. Confia, Affonso , porque não so-

mente vencerás esta batalha , mas to-

das as outras , em que pelejares con-

tra os inimigos da Cruz. Tua gente

acharás alegre para a guerra , e forte,

pedindo-te > qne entres na batalha

com o titulo do Rei : não o duvides
;

mas antes conc.edc-lhe libc-rolmente

o que te pedirem. Porque eu sou o

que faço e desfaço os Reinos e Im-
périos. He minha vontade edificar

sobre ti e tua geração depois de ti ,

um Império para mim
,

por cujo

meio seja meu Nome levado ás JNV
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Chromca de Cister ; mas também o Dr. Fr. Lourenço do Espi-
rito Santo , Abbade Geral do mesmo Mosteiro , indo á Corte
de Madrid tractar com D. Filippe 1. de Portugal negócios da sua

Ordem , e lhe levou este monumento, como um donativo raro , á

maneira dos que similhantes pessoas de qualidade costumavão of-

ferecer aos antigos Reis da Pérsia ;
por ser este Monarcha muito

curioso ,e estimador de taes preciosidades antigas, segundo attesta

Pedro de Mariz nos seus Diálogos de Varia Historia* Dial* IL
cap. 5 .

Objecção t com que se lhe pretende por em duvida sua fé»
A ser verdadeiro este monumento ficava provado até á eviden-

cia este facto da Appariçâo de CHKISTO ao Sr. D. Affomo
Henriques ; por isso todos os que nos são adversários , se empenhão
em tiiar-lhe sua fé , dizendo : — Que se deve suppor apocrypho
este Documento , visto apparecer em 1596 quatrocentos e quarenta

e quatro annos depois que se diz feito . em Coimbra em 1152 ;

quando pela sua entidade merecia estar gravado em bronzes , e

annuncias pietatem ? Quidquid jubes

faciam ; el tu in mea prole , quam
promittis , óculos benignos pone ,

gentemque Porlugalcnsem salvam cu-

sLodi: 'et si contra eos aliquod para-
veris malum , verte illtim polius in

me ; et Successores meos , et popu-
luin , quem lanquam unicum Jilium
àiligo , absolve. Annuens DQM1-
NUS , inquit : non recedetab eis , ne-

qiie a te unquam misericórdia mea ;

ver illos enim paravi mihi messem
multam ; et elegi eos in messores

meos in Lerris longinquis. Hacc di~

cens disparuil ; et ego fulucia plenas ,

et dulceiline redii in castra : el quod
lalitcr fuerit , juro ego Aldefonsus
Kex per SA1SCTISSIMA JESU
CHUISTl Evangelia hisce manibus
tacia. Idcirco praccipio suecessoribus

méis in perpetuam fuluris , ut senta

quinque in Crucem parlita propter

Crucein , et quinque vulnera JESU
CHRIST1 in Insigne ferant t et in

nnoquoque iriginta argênteos , et su-

per Scrpeniem JMojsis ob CHUISTl
figuram. Et hoc sit memorabile no-
st/um in generatione noslra ; el siquis

aliud aiientaverh , a DOJMIJSÓ sit

malecliçius , et çum Jucla traditore

çôes mais estranhas. E para que os

teus Successores conheção quem te

deu o Reino , comporás o teu Escu-
do de Armas com a divisa do preço

,

com que eu remi o género humano
,

e com que eu fui comprado dos
Judeus ; e ser-me-ha um Reino san-

tificado
,
puro na Fé , e amado peia

piedade. Tanto que eu ouvi estas

cousas, prostrado por terra o adorei

,

dizendo : SENHOR, por que mere-
cimentos me annunciaes tanta pieda-
de ? Tudo o que mandaes Jarei ; «
vós ponde os olhes de misericórdia
em meus descendentes , como rr.e

prometíeis , e tende em vossa guarda
a gente portugueza : e se contra elJes

algum mal tiverdes determinado , ex-
ecutai-o antes em mim , e a meus
Successores , e a meu povo

,
que amo

como único filho , absolvei. Consen-
tindo o SENHOR , disse : Não so

apartará cíclica , nem de ti nunca a
minha misericórdia; porque por elles

tenho aparelhado para mim grande
sementeira

;
porque os escolhi para

meus segadoies em terras mui remo-
tas. Ditas estas palavras desappareceo;
então cheio de confiança e gosto

,

tornei para o arraial : e que tudo paiv
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não esquecido por tantos annos de uma Nação , que neste Titulo

tinha o maior thesouro da sua gloria , e o sustentáculo da mais
permanente confiança.

Fundamentos , que lha siutaitão.

Muitos de nossos E^criptores
, propondo-se a confutar esta e

outras objecções similhantes dos críticos estrangeiros , tecerão um
longo Catalogo de testemunhos de Auctorcs Portnguezes , que
tinhão Horecido muitos annos antes de Fr. Bernardo de Brito
publicar este manuscripto, como foiãoo illustre Senador António

in Inferno maceraius, Facta Cartha
Colimbriac tertio Kalcnd. Novemb*
Acra Al. C,L li.

Ego Aldefou-{-sus , Ponugaliae Rcx.

J.
t
Colimo. Episc, Gondisalvus de

Sousa , Procu-

ra C. Vimaran.

J, , Bracaren. Mclrop.

.T. , Prior. Pelagius Menen. ,

Proc, Brac.

Suei Martini, Proc:

Colimb,

Fernandus Petri , Curiae Dapifer.

Petr. Pelai , Curiae Signifer.

Velasc. Sanctii.

Alfons. Meneu. , Praef. Vlixb.

Mendus Petri, pro Magistro Alberto,

Hegis Cancellario*

sou assim , eu EIRei Afíonso o juro

pelos SANTÍSSIMOS EVANGE-
LHOS de JESU CHRISTO, era

que ponho a ruão. Por tanto mando
a meus Successores

,
que tragao por

divisa e insignia cinco Escudos par-

tidos em Cidz, em honra da Cruz,

e das cinco chagas de JLSU CHRI-
STO , e em cada um trinta dinheiros

de prata , e em cima a Serpente da
Mo) sés, por ser figura de CHRISTO.
E esta será a divisa de nossa nobreza
em toda a nossa geração ; e se alguém
intentar o contrario , seja maldito

do SENHOR, e com Judas traidor

atormentado no Inferno. Feita em
Coimbra a presente Carta aos 28 de

Outubro da era de Christo de 1 i52.

Eu Affon-\-so , Rei de Portugal.

D. João , Bispo de Coimbra.
D. João , Metropolitano de Braga»
D, TheoLonio , Prior.

D. Gonsalo de Sousa , Procurador
de Guimarães.

Payo Mendes , Procurador de Bra-

Soejro Marlinz
Coimbra.

Procurador de

D. Fernão Pires , Mordomo Mor,
Pedro Paes , Alíeres Mor,
fiasco Sanches.

Affonso Mendes, Alcaide Mor de

Lisboa.

Mendo Pires a escreveo pelo Mestre

Alberto, ChaocelJer do Bei , ou

Mór.
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de Sousa Macedo nos Proemios da sua Lusitânia Liberata ,

e o P. D. António Caetano de Sousa no Commentario ao

dia 25 de Julho do Agiologio Lusitano-, os quaes mostrando
, que

aquillo , que se continha no auto de juramento , sendo o mesmo ,

que muitos annos antes da sua achada tinhão aquelles Àuctores

transmittido á posteridade nos seus escriptos , era uma prova evi-

dente e infallivel de que este facto da Apparicao de CHR1STO
ao Sr. D. Affonso Henriques era uma tradição constante , e tão

publica e vulgar , que não soffrendo a minima duvida , confir*

mava a verdade daquelle auto de juramento achado , e que não

era preciso inventar-se , para testemunhar uma verdade , de que

até então nunca se duvidou. O Catalogo dos principaes Àucto-
res produzidos por aquelles defensores Sonsas são os seguintes ;

da classe de Poetas , Luiz de Camões , António Fekreira ,

Francisco de Sa' de Miranda : e dos Oradores e Historia-

dores , André' de Resende nas suas Antiguidades de Lusitâ-

nia , Fr. Simaõ Coelho na Chronica do Carmo , Fr. Heitor
Pinto na Dedicatória aos Commentarios de Ezequiel , o Bispo
D. Jeronymo Osório no liv. 8. de rebus Ernmanuelis , o Auctor
do Epitafiê Latino

, que por ordem d'ElRei o Sr^ D. Manoel se

gravou em 1515 no Sepnlchro d'E!Rei o Sr. D. Affonso Henriques ,

o Bacharel Christovaõ Rodrigues Azinheiro no Compendio,

que fez das Chronicas dos nossos Reis em 1535. Mas nenhum destes

Escriptores data mais antiguidade , do que a do Reinado do Sr.

Dt Manoel, que governou esta Monarchia desde 1495 até 1521 ;

em cujos termos como este obstáculo ainda podia abrir a porta a
alguma instancia de nossos contrários , por isso o P. António
Pereira de Figueiredo no seu Opúsculo, ou Dissertação Histó-
rica e Critica das provai sobre esta Apparição de CHRISTO ao Sr.

D. Affonso Henriques fez grande serviço á Nação em ir desenterrar

da mais remonta antiguidade quatro Documentos muito anteriores

áquelle Reinado , e mais próximos á origem do facto , corro-
borados com outros tantos exemplos parallelos , que vou em
summa expor-vos , addicionados com algumas serias reflexões ,

que me parece se devem acerescentar para maior illustraçuo desta

tão interessante verdade.

Documentos , que evidenceião a realidade desta Apparição,

23 O primeiro Documento he (1'Oliveiro de Marca,
Gentil-Homem Borgonhez , que viveo desde 1425 até 1501. Este
escreveo em Lingua Franceza umas Memorias Históricas do seu

tempo , que se publicarão óo annos depois da sua morte com o
titulo de Memoires dVlivier de la Marche depuis d'ann, 1435 ,
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juiqtas en 1499, miíc * en ^'lcn J our Par ^eriíS Sauvage : nestas Me-
lhorias faltando cllc tio Escudo das Armas dos Reis de Portugal diz:

cjue a I li». origem tivera fundamento nesta prodigiosa Ábpaticíio de

CIIRISTO ao Sr. D, Affonso Henriques. Como o duo P. António
Pereira não pode achar estas Memorias , contentou-se de nos

íransmiuir o que nellas se contém sobre este objecto , pelo teste-

triunho do que diz o famoso Geógrafa de Flandres AbrahaO
Hoktelio (1). Segundo. Outro testemunho he a Oração de Obe»
dienâa na posse do Papa Innocenào PIII, , que Vasco Fernandes
de Lucena recitou em 1485 na embaixada , que lhe mandou
EIRei o Sr. D» João II. deste Reino , na elevação deste Santo

Padre ao Pontificado (2). Terceiro. Similhante prova faz a resposta

Orbis , artigo Portugal,

Oliveiro de Marca nos seus

Annaes compostos em Francez de-
screve com mais individuação as Ar-
mas deste Reino. Porque diz

, que
no principio forão um Escudo de
prata sem figura alguma: depois sobie

o campo de prata se puzetão cinco

Escudos azues
,

por significação de
cinco Reis Mouros , que o primeiro

Rei D. Ajfonso vencera : e por ul-

timo a cada um dos cinco Escudos
azues se ajuntarão cinco pontos de

prata em memoria d.is ornoo chagas

de Nosso Senhor JESU CHRISTO
,

as quaes lhe apparecêrão miraculo-
samente no Ceo , estando para dar
a batalha áquelles cinco Rvis.

(1) Oração de Obediência ao Papa Innocencio VIII. tia sua elevação

to Pontificado por Vasco Fernandes de Lucena.

(1) Arrah, Hort. Thcatmm

Oliverius a Marca , in Annali-
bus língua Gallica editis , paulo ac-

curatins hujus Regra Arma depingil.

ylitenim , primofuisse Cljpeum ar-

genteum sine aliqua imagine : postea

a victis quinqne Rcgibus , qninque
caerulcos Clypsos imposilos : deinde

/lis singulis Clypeis quinqne argên-

teos orbiculos additos ia memoriam
ciuinquc vulneruni Domiti i Nostri
JESU CHRISTI ; quae illi inter

praeliandttm divinitus in Coelo ap-
paruere.

. . . Et rursus apud Auriqnios

Campos apndeum locum,qncm nane
Capita Regum vulgus appellat , exí-

gua , et parva manu cum quinqne

potentissimis Regibus \ictor ccrla\'it

:

in qna pugna cgregic plusquam /or-
lem pugnando decebat

,
quinqne il-

lius sinistrac apta ta Senta bárbaro-

rum tela in ea intorta perfregere. Ex
qua singulari et Ínclita victoria Lu-
sitanorum Regum Signa , et Arma ,

Sentis quinqne quinorum denariorum
numero sparsis diuinxit ; cum ad
eam lempesiatem uuum ta/Uum , et

, . . Outra vez no Campo de Ou-
rique, onde agora chamão zz Cabe-
ças dos Reis — com um pequeno
exercito veuceo cinco poderosissimos

Reis Mouros ; na qutd batalha para

se ver quão porfiada fosse , e quão
excessivo o seu valor, cinco vezes lhe

quebrarão as laricas dos bárbaros os

Escudos
,

que embiaçava na mão
esquerda. Desta singular e famosa

viçtona tomou o mesmo Príncipe oc-

casião de dar aos Reis dè Portugal

por Insígnias e Armas em campo de

prata; cinco Escudos coalhado* cada
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este infortúnio ; supposto alguns digão fora ferido em uma perna

pelos Sarracenos; outros querem que a quebrara no ferrolho da

porta de Badajoz ; e outros , que ficara prisioneiro do Genro D.

Fernando , como diz o referido Fr. Henrique Flores na sua

Hesp, Sagr. tom. 22. tr. 61. cap, 6. §. 94. Seja como for , o certo

he ,
que desde o Tractado de paz , que então se fez em 11 69 ,

as pretenções sobre Galliza esfriarão em nossos Monaichas , e

só tornarão a apparecer muito depois, debaixo d'uma nova forma,

como aconteceo no Reinado do Sr. D. Fernanda , que aprovei-

tando-se da guerra civil , nascida pela usurpação e fratricídio ,

que Henrique de Trastamara commetteo contra seu irmão D.

Pedro IV, de Ca tdla , invadio Galliza , segundo diz a Chroriica

de Coimbra Divis. 5 Era 1408 ; mas pacificou^se esta pretenção

com o ajuste d'tlle casar com D Leonor , filha do mesmo Henri-

que II. , que mallogrou o mesmo Sr. D. Fernando pelo casamento

pouco decoroso , que fez com D. Leonor Telles , como refere a

mesma Chron. Era 1410 de César , e de Cbristo 1372. EIRei de

Portugal o Sr. D. Affmio V. nas perturbações ,
que em 1475

se levantarão em Castella pela morte de Henrique IV , se detklio

a tomar parte na guerra a favor do direito da Excellente Senhora

D. Joanna contra D. Isabel e D. Fernando , usurpadores dos

seus Estados. Estes tentarão conseguir a paz por intervenção de

D. Pedro de Mendonça , Cardeal em Castella ; e a primeira con-

dição , que o Sr. D. Affonso propoz foi a de conceder-se-lhe o
Reino de Galliza , como attesta Damiaó de Góes na Chron. do

Príncipe o Sr. D. João (1). Em vista do exposto , fica manifesto ,

não só, que neste tempo ainda os nossos Soberanos não tinhão

perdido as esperanças da Galliza em consequência daquclle Tra-
ctado do Sr, D. Henrique com D. Raymundo ; mas também que
tinha sempre sido uma das principaes causas , que os movera ás

guerras nesses primeiros tempos , e não a recusação de Feudos ,

que não acha apoio nos monumentos dessa idade , que pelo con-
trario provão , que os nossos Monarchas desde o Sr. D. Henrique
forão verdadeiros Reis absolutos e independentes, sem ónus , ou
obrigação alguma.

(1) Dam. de Góes Chron. do Sr. D. João cap. 58. Que elle acceitaria

paz e amizade com os Principes D. Fernando e D. Isabel pelo modo seguinte :

Que vista a aução , que elle, como esposo da Rainha D. Joanna , /ilha

d'EIRei D. Henrique , linha nos Reinos de Castella ,' lhe soltassem livra-

mente alguma parte, do Senhorio delia , e que esta seria o Reino de Galliza ,

com todos os seus termos, e senhorios limitados , c as Cidadãs de Comora e

Touro, com todos os seus Castellos e termos , para livremente ajuntar tudo
a Coroa de Portugal , sem nenhuma clausula de tributo , nem obrigação
d* serviço.
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"Nova instancia , que p.trece a faz vacillar.

9 Visto isso (diz D. Theodora) se elles já erão Reis , para

que pareceo necessário ao Exercito antes da batalha do Campo de

Ourique acclamar ao Sr, D. Affonso Henriques por seu Rei , e rati-

ficar-lhe este Titulo nas Cortes de Lamego , convocadas por elle ,

para se executar a Bulia de Innocencio II. , obtida por intervenção

de S. Bernardo , segundo attesta entre outros Fr. Bernardo
de Brito na Chronica de Cister liv. 3. cap. 4. §. 5. ?

Argumentos , que a dissipão ; e ao mesmo tempo provâo a segunda

base da Soberania dos nossos Reis.

10 Passando á demonstração do segundo titulo , por onde a
Soberania de Portugal pertence de direito ã Dyriasfia da Casa de

Bragança (lhe tornou a Secretária), vou responder á vossa objecção.

Ainda que os nossos primeiros fundadores desta Monarchia Por-

tugueza erão em essência verdadeiros Reis e absolutos Senhores

independentes, e usarão mesmo deste Titulo, reconhecido até

pelos nossos rivaes , como se mostrou no §. 5.; todavia similhante

Titulo dè Rei não tinha um fundamento irrefragavel; mas só como
consequente das circumstancias e auctoridade ,

que revestião o seu

Senhorio perpetuo e Reinante , doado apenas com o Titulo de Conde :

por isso era forçoso para Sua inteira legitimidade , que houvesse

um acto solemne
,
que lhe desse toda a firmeza , comprehendendo

até as novas acquisiçõcs , e que puzesse limites ás prerogativas

do Poder Soberano , que se não achavão marcadas na investidura

da primordial Doação , principalmente sobre a ordem da successão

do Tbrono , sobre a qual era necessário prevenir males futuros no
exemplo dos passados , que tinhão occorrido sobre este objecto

entre o mesmo Sr. D« Affonso Henriques e sua Mãi. Eis-aqui os

principaes motivos (a meu ver) , que derão a causa á Acclamaçâo

no Campo de Ouriqne , e á sua subsequente confirmação e mais

providencias dadas nas Cortes de Lamego em Assemblêa geral da

Nação*

Sustentasse , que o Papa não teve parte na confirmação da Soberania

dos Reis Portuguezes , contra o que muitos opinão,

11 Agora em quanto a dizerdes , que estas Cortes forão con«

vocadas para se executar a Bulia de Confirmação da Soberania Real,

concedida pelo Papa Innocencio II. á instancia do Sr. D. Affonso

Henriques, sendo medianeiro S, Bernardo : isto (em quanto a mim)
passa por muito duvidoso , e assas repugnante ;

por que os fun-

damentos, em que se sustenta esta supposição , tem o caracter de

apocryphos , e sem o ciiterio de verdade. O primeiro he uma carta
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transcripta por D. Thomaz da Encarnação na sua Historia

da Igreja Lusitana , Século XII. cap. 4. , que se diz escripta pelo

Sr. D. Affonso Henriques a S. Bernardo , em que lhe expõe , que
o Papa por seu Legado lhe insinuara se não chamasse Rei , em
quanto se não fizesse tributário ao de Leão , supplicando-lhe fosse

seu medianeiro, para delle Papa conseguir este Titulo. Mas esta

caria he repugnante com a Historia desse tempo , que prova com
evidencia nunca ter aquelle Rei de Leão pretendido tal tributo ,

nem ter para isso direito algum , como mostrei nos §§. 6 , 7 e 8.

O segundo he outra carta publicada por Fr. Bernardo de Brito
na Chronica de Cister liv. 3. cap. 4. e 5. , que suppõe dirigida pelo

Sr. D, Affonso ao Papa Innocencio II. em 1142 a pedir-lhe o
Titulo de Rei. Porém esta (segundo o meu parecer] he outro

falso assignado , que se convence de prompto , combinando-a
com outta carta, que se tem por verdadeira, escripta pelo mesmo
Sr. D. Affonso ao Papa Lúcio II, , que vem na Miscellanea de

Ba luz 10 , extrahida de uma antiga Membrana da Igreja de Ausch
na Gasconha tom. I. ; porque esta , que termina : Facta oblationis

et fortitudinis Carta idibus Decembris Era 11 80 {anno de Christo

1142) he contradictoria áquella. E em terceiro lugar a outra carta

supposta de Innocencio Ih para o mesmo Sr. D. Affmso % produzida
também pelo dito Fr, Bernardo de Brito no mesmo /«»/. /.

cap, 5. , contrapõe- se á que Lúcio II, escreveo ao mesmo Senhor
em resposta á sobredita , e que vem no referido Ba luz 10. Seja

porém qual for a verdade sobre este ponto , o que não pode ter

duvida he , que os Summos Pontifices nenhum podar temporal
tinhão , nem tem sobre a investidura das Monarchias , e se o
Papa Innocencio II. , alem da protecção espiritual , interveio na
temporalidade do Titulo do Senhor D. Affonso Henriques , por
effeito de uma piedade Religiosa mal entendida daquelles Séculos
pouco illustrados , em que constão alguns factos pela Historia
com alguma analogia a este , he sem duvida certo , que, nem
elle, nem os Povos juntos em Cortes (que naquelles tempos
se compunhão pela maior parte de súbditos feudaes , ou servos
adscriptos) , lhe conferirão a Soberania independente

; porque esta

já a elle tinha e seus Pais legitimamente adquirido desde a sua
investidura , como mostrei nos §§. 4 e 5 ; não podendo aquellas
Cortes conferir-lhe maior direito, mas só m3Ís legitimidade e
firmeza áquelle Titulo de Rei , e dar toda a força ás mais Leis
fundamentaes da Monarchia sobre a sua suecessão , e outras pro-
videncias , que se derão nestas Cortes , e em outras , que se tem
convocado em diversos tempos na oceurrencia de urgentes con-
jwiicturas.
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Verdadeira e legilitima Constituição de Portugal,

E as Leis , que se temfeit» em todas estas Cortes legitimas , ou
Cingresios Nacionaes , juntamente com a primordial Doação feita ao

Conde o Sr. D. Henrique
, para elle e seus Successores , são as que

verdadeira e realmente formas a Constituição , ou Código funda»
mental da Nação Portuguesa ; a qual tendo por consequência esta

Constituição Legitima desde a sua erigem , não só não precisa de
se lhe dar uma Constituição , como se pretende , e de que nunca
careceo ; mas também não pode a mesma Nação por si revogar

,

ou reformal-a sem o expresso e livre consentimento do Soberano

,

que he verdadeiro Senhor , com domínio pleno firmado naquelles

legítimos títulos , e confirmados por uma posse de perto de Vlí,
Séculos.

Objecção , que parece encontrar a exutencia desta legitima

Constituição*

12 Ainda que isso assim pareça (disse D. Cândida) , per-

suado-me , que para se dizer , que temos uma Constituição , como
vós dizeis, era necessário , que tivéssemos um Código, aonde se

achassem essas Leis fundamentaes compiladas e ordenadas em legi-

tima forma obligatoria. Lançando as vistas por todo este objecto,

não se encontra nelle este caracter-, mas antes não consta desse

titulo da Doação primordial mais do que da tradição dos Histo-

riadores , de que existira ; e nestes mesmos he que achamos
também parte do que se tratou nessas Cortes, que ordenáião essas

Leis fundamentaes. Por tanto não sendo a fé dos Historiadores

auetoridade legitima para nos testificar a indubitável existência

das Leis ;
parece em taes circurastancias , que não temos Consti-

fuição senão putativa , e por consequência era necessário oíde-

nar-se uma em legitima forma , que nos certificasse em um ponto

de vista as suas disposições , e prevenisse emendando de futuro

aquelles obstáculos , que são um necessário effeito do tempo em
todas as providencias de longa duração.

Argumentos , que a destroem, e que confirmão a falta de necessidade

da Constituição,

13 A esta instancia respondeo a Secretária : He o tempo
inimigo inseparável de todas as cousa do Mundo ;

porque não ha

Cidade por mais populosa , edifício, por mais seguro , obelisco ,

por mais magestoso , e Castello , por mais forte e inexpugnável,

que se não gaste e arruine com os seus insensíveis assaltos , como
diz Cícero ad Maré. ; por isso o decurso de tantos Séculos , que

lera passado desde a celebração desses actos j e a simplicidade de
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costumes dos primeiros Séculos da nossa Mcnarchia
, em que até

se prescindia de todas , ou da maior parte das formalidades e

requisitos , que o andar do tempo mostrou serem indispensáveis

nos actos públicos e particulares de consequência , para occoner
á fraude ,

que renascia e propagava a par da illustração e policia

dos costumes. Tudo isto junto com a boa fé e lealdade do caracter

dos Portuguezes , em cujo peito nunca se occultou a perfídia ,

mas só extremos de amor e respeito a seus verdadeiros Soberanos

,

forão as principaes causas, porque não vedes esse Código, que
dizeis , ordenado para guarda do direito dos nossos Reis : o que

na verdade dá a maior honra á Nação Portugueza, que no decur-

so de tantos Séculos nunca precisou , que os seus Monarchas
duvidassem da sua devida obediência para poblicar-lhe esse Codig*

cheio de formalidades ,
que designasse as prerogativas e direitos

de sua Soberania , pois conhecião , que era sobeja a tradição de

seus maiores , guardada no Jiei coração Portuguez , que competia

na sua invariável duração com os mais rígidos mármores , e

impenetráveis bronzes. Tal foi sempre o heróico caracter desta

iNação , que todos lhe tem invejado ; e só agora depois que ella

se deixou prostituir pela communicação e mistura das infectas nt

sangue , costumes e Religião , he que entre nós tem abortado uma
terceira espécie androgyna politica, ou anómala de filhos espúrios ,

cu antes monstros degenerados , que actualmente tem rasgado ingra-

tos (como a víbora) o próprio ventre da Mãi- Pátria , que os ge-
rara e lhes dera o ser , para fundar em suas ruínas uma horrorosa

e impia republica de anti-politicos e malvados Atheos* Mas graças

á PROVIDENCIA , que esta parte corrupta da Nação he a
menor e única cobarde! que não procura outras armar para
accommetter senão as traidoras do fraco e infame

,
que são a

perfídia e a aleivosia ; por isso trema sua ousadia
; porque os

verdadeiros e leaes Portuguezes não soffrem affroíitas
\ pois tanto

tem de humildes cordeiros na obediência da legitima sujeição
,

como de bravos leões na vingança dos ultrages contra o injusto

provocante: muito mais tendo sobejas armas e títulos , em que
apoiar a honra da sua conducra em defender a justiça dos seus
amados Soberanos

; porque se não são bastantes razoes , para pro-
var o direito da Monarchia independente radicada na Casa de
Bragança a estes Reinos, a primordial investidura da plena e
generosa Doação de Affonso VI. de Leão ao Sr. D. Henrique

, §§.
2. , 3. e 4. ; apezar de ser isto confessado pelo mesmo Neto do
Doador rival , e o único interessado no contrario ; attestado por
tantos Historiadores, §. 5. e seg. ; e confirmado pelo effeito de
uma posse de Séculos sem contradicção : não podem deixar de

7
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ser sobejos fundamentos , tanto essas Corta de Lamego , com©
as que se celebrarão em Lisboa em 1674 , em 1679 , em 1698 ,

e as Leis compiladas na Ord% do Reino liv. 2. ///. 26. , o que tudo
teve por fim regular o suecessão da Coroa, e marcar os limites

a seus direitos e prerogativas , e as quaes por consequência formão
a verdadeira e legitima Constituição , ou Código fundamental da Naçãn
Portugueza ; não lhe faltando outra cousa mais do que tirar al-

guns destes monumentos dos Archivos públicos , aonde jazem
adormecidos , para lhe dar a luz , que esses sophistas novadores

lhes pretendem tirar , fascinando-nos os olhos com a impostura
d 'uma quimérica liberdade e igualdade , que he a mascara enga-
nadora , com que estes malvados reformadores pretendem tyran-

nizar o Mundo , conduzi ndo-os á impiedade e á anarchia do libe-

ralismo , 011 Soberania do Povo , e por consequência a um abysmo
de toda a sorte de males , como experimentou a França , aonde
os regicídios , a profanação e perseguição de tudo o que era Reli"

gioso e sagrado , e a inundação de sangue , que fez estremecer a

Europa, não forão mais do qoe os primeiros ensaios deste infernal

Systema do liberalismo , que renasceo agora entre nos e outras Na-
ções , a quem ameaça igual sorte, que a França nos seus dias de

lamentável luto , se não se acabar d'uma vez com esta maldita

Seita de Pedreiros , não regeneradores , ou edificadores ; mas na rea-

lidade destruidores do género humano.

A bastardia , aponde descende a Caia de Bragança , parece obstar

ao direito, que tem ã Coroa de Portugal,

14 Essas vossas razões (diz D. Fausta) parecem-me assas

convencentes a provar , que temos uma Constituição legitima,

que faz a base de um Governo Monarchico , puro e hereditário 9

e que por consequência o recusar obedecer-lhe será violar a fé de

um contracto justamente consumado , e invadir o direito legal-

mente adquirido pelos nossos Soberanos. Mas offerece-se-me uma
duvida para me decidir , se este direito de Soberania se acha fir-

mado com inteira justiça na Casa de Bragança
;

por quanto o Sr.

Afforno , I. Duque desta Ca^a , não se duvida , que era filho ille-

gitimo d'ElRei o Sr. D. João 1. , que também era bastardo do

Sr. D. Pedro L ; por isso não sendo a bastardia chamada á Sue-

cessão do Reino , pelas Leis fundamentaes ; mas antes sendo repro-

vada toda a suecessão até dos bens patrimoniaes , sendo os pais

nobres , pela Ord. do Reino liv. 4. ///. 92. §. 2.\ parece ,
que a

mesma Casa de Bragança , como fundada em bastardia , não pôde

ser legitima Successora destes Reinos; maiormente nascendo de uma
frnte, ou origem, que padecia o mesmo vicio, como o dito
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Sr. D. João /. ,
que sendo illegitimo , succedeo na Coroa com

alguma ofreusa (a meu wv) do direito de sua Sobrinha a Senhora
D. Beatriz , hlha de seu Irmão EIRci o Sr. D. Fernando , casada

com D. João I, , Rei de Castella.

Mostra-íe f que tal bastardia não obsta ao direito incontroversa

desta Case,

15. Ainda que essa instancia (continua a Secretária) parece

á primeira vista , que tem algum pezo , todavia elle se desvanece ,

reflectindo em quanto ao Sr. D. João I. , que supposto elle era

bastardo , a mesma nota padecia também a Senhora D. Beatriz 9

sua Sobrinha
;

porque apezar de se dizer , que o Sr. D. Fernando

era casado com D. Leonor Telles de Menezes , de quem elia nasce-

ra , com tudo o não era na realidade nem de facto , nem de Di-
reito; pois quando se diz

,
que D. Leonor ca. ura cem o Sr. D.

Fernando , achava-se ella primeiro casada legitimamente com
João Lourenço da Cunha , Fidalgo Portuguez , que temendo tão

poderoso competidor e rival , se refugiou em Hespanha , onde
morreo depois de ter nascido a Senhora D. Beatriz; e ainda que
fosse autes, como o Sr. D. Fernando não consta , que ratificasse

um tal matrimonio , na sua raiz , ou origem nullo ; por isso não
podia elle nascer legitimo Successor á Coroa destes Reinos, nem
o havia : porque supposto á morte do Sr. D. Fernando lhe sobre-

viverão seus Irmãos , os Srs. D. Diniz e D. João , filhos do Sr.

D. Pedro I. e da Senhora D. Ignez de Castro ; todavia estes sendo
presos por D, João /. de Castella , aonde se achavão refugiados

por crimes , receoso de que lhe disputassem 3 Soberania destes

Reinos , e em cuja prisão morrerão : era forçoso e urgentemente
necessário para os salvar de um injusto usurpador estrangeiro,

que a Nação nesta falta de legitimo Soberano usasse de seus inau-
feriveis direitos , como usou , declamando nas Cortes de Coimbra
em 1383 por seu legitimo Rei ao Sr. D. João /. , único da Dy-
nastia da Casa Reinante, de quem podião em tal crise lançar

mão as Cortes , em as quaes por um novo pacto , como legi-

timas representantes da Nação , dispensário todo e qualquer
obstáculo , que pudesse offerecer a sobredita bastardia , ratifi-

cando-o em todos os direitos dos seus passados , não por direito

d'uma legitima suecessão , mas d'uma nova investidura , que em
tal caso lhe podia conferir a Nação , como entre muitos prova

Mell. Freir, Htsf. Jur. Civ, Lus. cap. 7. §. 66. not. Agora
pelo que respeita á Casa de Bragança : esta pela pessoa do Sr.

D. João IV. não entrou na posse destes Reinos como descendente

do Sr. D. Affonso , I. Duque , filho bastardo do Sr. D. João L ;
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mas sim como terceiro Neto legitimo de FM Rei o Sr. D. Manoel;
porque casando o Sr. D. Duarte , filho legitimo oeste , com a

Senhora I). Isabel, filha do Sr. D.Jaime, IV. Duque de Bragança;

nasceo deste matrimonio a Senhora D- Cutharlna
,
que casou com

seu Sobrinho segundo o Sr, D. João /. no nome , e VI. Duque
desta mesma Casa de Bragança. A esta Senhora e a seu mando
era a quem de direito pertencia a Coroa destes Reinos por morte
do Cardeal D. Henrique , stu Thio: por quanto supposto Filippt

11. de Hespanha e o primeiro de Portugal estava no mesmo gráo ,

que a Senhora D. Catl^arina ; por ser o mesmo Filippe filhb da
Senhora D. Isabel, filha do Sr. D. Manoel , casada com D. Cír-
ios V. , Imperador da Áustria, de quem nasceo o dito Filippe ;

todavia este foi um usurpador destes Reinos de Portugal , que lhe

não pertencião; tanto por ser Rei estrangeiro , a quem as Leis

fundamentaes da Monarchia excluirão (i) , ainda que por direito

de suecessão lhe pudesse pertencer a Coroa ; como porque sendo

elle filho de uma filha do Sr. D, Manoel, não podia na ordem
da suecessão preferir á Senhora D. Catharina , sua Prima , posto

que fêmea , com tudo filha de varão , o Sr, D. Duarte , o qual

tendo adquirido por isso maior direito á Coroa , que sua Irmãa
a Senhora D. Isabel, Mãi do dito D. Filippe intruso, o transmittio

a sua filha a Senhora D. Catharina (2) ; por essa razão o Neto
desta o Sr. D. João IV', e Duque VIII. daquella Casa de Bra-
gança , com toda a justiça reivindicou de Filippe IV. da Hespanha
este Reino de Portugal , que se achava usurpado por aquella Na-
ção , em tudo tyranna , como madrasta , que arrastou sobie nós
toda a sorte de males , em quanto soffremos o jugo , e não espe-

daçamos as cadêas , com que nos tinhão escravizado.

A Apparicão de CHR1STO ao Sr, D. Affonso Henriques he outr*

fundamento , e o mais glorioso dã Monarchia Portuguesa.

16 Julgo (disse D. Vicencia) , que vossas razões são supe-
riores a toda a duvida. Mas admira-me , que tendo-vos proposto

a mostrar » que a Casa de Bragança tem todo o direito de

Soberania Monarchica pura hereditária nestes Reinos , como única

descendente legitima do Sr. D. Affonso Henriques , nosso primeiro

Rei, não enumerásseis entre os principaes fundamentos do seu

direito a ifnmortul gloria de ser este Reino dado expressamente

(1) Vid. as Cortes de Lamego , que entre outros se achâo em Biundàô
na sua Monarchia Lusitana liv. 10. cap. i3. , e Sousa Pro\>. n. 5.

(2) Vid a Arvore de Geração dos Rf-is de Portugal
,
que vai no fita

Planta iV. /. , aonde se manifesta com evidencia a verdade do exposto»
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pela boca de DEOS ao mesmo Sr. D. Affonso Henrique* e sua

Dynastia naquella portentosa Apparição de CHRISTO Senhor Nessa

antes da memorável butalha da Campo de Ourique , attestada esta

milagrosa Pisão pelo juramento delle Sr, D. Affonso , feito em Coim-

bra em 1152 \ e cujo Documento se acha em o Mosteiro cTAlco-

baça com os caracteres de authentico e verídico , segundo o deu

á luz Fr. Bernardo de Brito na Chronica de Cister , e o testi-

fica ter visto no dito Mosteiro em 1707 D. António Caetano
de Sousa nas Provas da Histeria Geneal. da Cas. Real Port.

tom. l.foih. n. í. Desta maneira creio, que nenhuma Nação das

existentes se pôde , como esta ,
gloriar de que ntlla se verifica o

que DEOS disse por boca de Salomão nos Provera cap. 8.

v. 15. : Per me reges regnant , et legum conditores justa decernunt*

Per me príncipes impèrant , et potentes decernunt justiúam,

A impiedade Maçónica nos pretende roubar esta gloria,

17 Ainda que esse fundamento (responde a Secretária) deve-

ria ser por onde principiassse a mostrar o direito do nosso amado
Rei o^Sr. D. João PL a esta Monarchia , por ser elle o mais
forte , e o mais glorioso para o mesmo Rei e para a Nação

;

com tudo persuadi- me, que argumentar com milagres e maravi-
lhas, acontecidas em tempos tão remotos e julgados de ignorância,

serra perder o tempo; pois vemos não só que os evidentes casti-

gos nos desastrados suecessos
, que tem experimentado o Reino

desde o infausso dia 24 de Agosto de 1820 de tempestades , inun-

dações e outros flagellos , com que a Divina ira tem mostrado
desapprovar aquelb rebelliâo , todo isto só tem servido de indu-
rescer mais o coração dos pertinazes e incrédulos chamados regene-

radores , como suecedia a Pkaraò á vista das pragas
,
que DEOS

fazia pesar sobre o Egypto , Exod. cap. 7. tf, 2 e 13. , cap. 8.

tf, 19 ; mas também presenciamos , que elles não pretendem
senão tirar-nos algum resto de Religião , que tem escapado a im-
moralidade, com que elles tem contaminado o Século ; porque
o Governo dos mesmos , longe de empregar todo o cuidado nos

grandes negócios da Nação, poz toda a vigilância regeneradora,

tanto em mandar arrazar a gruta da rocha de Carnaxide , aonde

appareceo , obrando milagres , Nossa Senhora da Conceição,
incógnita por muitos Séculos, como em a mudar daqielle sitio

para Lisboa , e roubar-lhe o dinheiro das esmolas , que a piedade

Christâa lhe tinha o ffcrudo ; tudo para afastar aqueLles testemu-
nhos das maravilhas do Ceo , a fim de não despertar a crença , e

afastar toda a devoção ! Mas de balde
;
porque esta recresceo á

proporção da grandeza de tão populosa Cidade , para onde a trou»
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xerão , sem diminuir o respeito do lugar , onde foi achada.

Eis-aqui o justo motivo, porque os sensatos escarnecião dos pane-

gyricos da regeneração , que tal Governo mandou fazer ao Povo
pelos Parochos e Pregadores: como se ella fosse boa , precisasse

de tal recommendação : ou sendo , como era péssima , enganasse
o Povo , que via pela experiência o contrario !

À lealdade Portugueza a sustentará ; porque a protege DEOS,
18 Supposto que alguns incrédulos (lhe instou D. Dorothea)

duvidão dos mais evidentes milagres t porque , como Ímpios , náo

crêm até no Omnipotente , que os fez ; todavia o principal da

Nação Portugueza ainda hoje he a mesma, pura na Fé , e amável
pela piedade , como a preconizou CHRISTO na maravilhosa

Jpparifão ao Sr, D. Affonso Henriques , como se mostra do seu

juramento : por isso ainda que abalizados engenhos tem nesta

matéria esclarecido a toda a luz um facto , que nos dá tão inve-

jada gloria , parece justo t que recordemos cousas de tanto gosto ;

maiormente quando o objecto , que tractamos , exige para sua

inteira confirmação mais um Divino testemunho , que encha todo

o desejo do verdadeiro Christão , e confunda a errada esperança

ao infame , que prostituído pela impiedade , perdeo a honra de

o Ser. Basta (disse a Secretária) , não instigueis minha vontade,

que acha todo o incentivo de prazer ena fallar de uma maté-
ria de tanto gesto e interesse : mas falta-nos o tempo ; por-

que o he de irmos pagar á natureza o necessário tributo do

descanço. Então levantou-se a Presidente dizendo : Demos por

concluída a Palestra de hoje ; na seguinte continuará a mesma
Secretária D. Constância a defender a verdade desta real dpparição

de CHRISTO Senhor Nosso ao primeiro Rei desta Monarchia #

Sr. D* Affonso Henriques antes da batalha do Campo de Ourique ,

para desta forma ultimar a mesma Secretária o ponto , que se lhe

encarregou , e que ella tão dignamente tem desempenhado. Neste
acto se levantarão as Aca.ie nicas , e depois de se darem as reci-

procas despedidas , se apartarão gostosas , vendo tão bem princi»

piados Seus anciosos e interessantes desejos.
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PALESTRA II.

DE 12 DE JANEIRO DE 1823.

SOBRE A APPARiqÃO DE CHRISTO AO SR. D. AFFONSO
HENRIQUES.

Verdadeiro caracter de todo o milagre*

ig J Untas que forão as Académicas á hora aprazada , a

Secretária , dando principio ao assumpto, disse : Nenhum Christão

pódc duvidar (sob pena de não merecer este nome) , que DEOS
<

para os fins, que ignoramos, tem obrado muitos prodígios,

manifestando. se em Visões Divinas a alguns de seus Servos,

como prova a Sagrada Escriptura
, já na vocação do Patriarcha

Abram , para fundador do seu Povo escolhido , Gen. cap, 17 ;

já na escolha de Moysés para libertador deste mesmo Povo do

captiveiro do Egypto , Exod. cap, 3. ; e já quando teve com este

mesmo Patriarcha uma conversação de quarenta dias no alto do

Monte Sinais quando lhe deu a Divina Lei para regra da vida

do homem , o mesmo Exod. cap. 34. v, 27. e seg. ; e outros

muitos factos. He certo porém que não devemos acreditar sem
escolha tudo o que sobre este pomo se nos disser ; porque se he
impiedade abusar de todo o maravilhoso , he também fanatismo ,

ou superstição crer , que DEOS deve obrar a cada passo mila-

gres ;
por isso devemos distinguir o falso do supposto , acredi-

tando só aquelles factos , em que se verificarem os caracteres de

uma indubitável verdade. Eis-aqui no que vou empenhar-me*
para mostrar- vos a real existência de ter Christo , Senhor Nosso 9

apparecidô ao Sr. D. A ffonso. Henriques antes da batalha do Camp*
de Ourique , no que espero conseguir vossa inteira convicção.

Primeiro facto , que prova a verdade desta ^pparifão de Christo

ao Sr. D. Affonso Henriques.

20 Todos tivera ) sempre por um acontecimento verdadeiro

a Apparição de CHR ISTO ao Sr. D. Affonso Henriques na noite

anterior á bntalha do Campo de Ourique : excepto alguns Escripto-

res Hespanhoes , como Esteph. Garibay Cantabrens in

Compend, Hist, Hisp. liv. 10. cap. 17. Ainda que estes, como ini-
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migos c rivaes cm tudo o que dá honra á Nação Portugucza , não
merecem credito por suspeitos ; todavia

, para que a verdade não
tenha nem essa sombra inventada pela calumnia de nossos ému-
los , vou não só provar por factos indubitáveis a real existência

deste milagroso acontecimento ; mas também ao mesmo tempo
refutar algumas objecções dos adversários invejosos de nossos
ambicionados bens. Comecemos pelo' primeiro facto. He uma
verdade attestada por muitos Historiadores, que escreverão sobre

a vida do Sr. D. Affonso Henriques , e fallárão do Brasão de suas

Armas, que elle até á balalba do Campo de Ourique , á maneira
dos heroes da antiga Roma, trouxera o Escudo das mesmas Armas
em campo raso , para nelle pôr as façanhas , uão dos seus illustrcs

Progenitores , mas as conseguidas pelo verdadeiro e próprio mere-
cimento : e que depois da mesma batalha manuára gravar no seu

Escudo as cinco Chagas, preço pelo qual CHRISTO remio
o género humano , e os trinta dinheiros , porque fora vendido
pela perfídia do discípulo Judas ; e o ornou com a Serpente de

Moysés, Symbolo de CHRISTO; ecujo Brasão d'Armas em substan-

cia desde então até hoje, com pequenas mudanças accidentaes ,

tem sido o dos Monarchas Portuguezes, em que timbra a sua

maior gloria. Ninguém duvida , que todo o fim dos Brasões d' Ar-
mas , que tem inventado a gloria humana para perpetuar a fama
do merecimento, são uns breves demonstrativos dos factos mais

valerosos , que ennobrecêrão os que os practicárão : mas estes

Brasões Portuguezes mostrando o Symholo da Redempfão do género

humano não podem significar o valor deste nosso Rei nesta bata-

lha , que devia ser o seu fim : logo um tal facto prova a todas as

luzes , que o não ornar este Monarcha o seu Escudo com os signi-

ficativos do seu heroísmo , foi ou porque conhecia dever a CHRI-
STO sua victoria por algum prodigio por elle obrado , ou porque

CHRISTO assim lho ordenara , segundo elle o testifica em seu

juramento : por isso sendo em tudo coherente , adornou suas Ar»

mas com as insígnias de CHRISTO , a quem tudo devia , tribu-

tando assim a DEOS o que lhe era devido,- e deixando para si

só o que merecia, como César, Marc, cap. \i. v. 17. Não obsta

contra isto o poder-se dizer , que elle tomaria estas Armas por

ser esta guerra feita aos inimigos de CHRISTO ; porque com
este mesmo fim de propagar a /v já elle tinha antes conseguido

dos mesmos Mouros outras vtetorias , e nem por isso gravou em
Seu Escudo algum significativo do seu fim; bem como Carlos

Magno e outros Monarchas propagado; es do Christianismo , que

nunca ennobrecêrão suas Armas com taes demonstrativos; por»

que ellas forão inventadas não para significar os intentos e 0$ fin*



Sobre a APPABiq. de chkist. ao sr. d. aff.íhenr. 65

do Dr. Fr. Vasco Pereira , da Ordem dos Pregadores, e de

Fr. Joaó de Xira , da dos Menores , ambos Confessores d
: E!Rei

o Sr. D. Joãe I. , á Consulta , que se lhe fez de mandado do

mesmo Senhor em 1415 , sobre se seria do serviço de DECS ir

contraia Cidade de Ceuta para a conquistar aos Mouros ; e cuja

resposta publicou em 1450 Gomes Eanes de Azurara na 3.

p. da Chrcnica do mesmo Sr. D. João L cap. 10. , mandada fazer

por EIRci o Sr. D. Affanso V* (i). Quarto. O ultimo monumento,

um de cinco dinheiros
; quando antes

he constante, que era só ura Escudo,
e esse coalhado todo de dinheiros.

Os cinco Escudos pois em forma
da Santa Cruz , e os cinco dinheiros

dispostos da mesma sorte a modo da
Cruz

,
que outra cousi nos mosirão ,

senão os trinta dinheiros . preço do
sangue de JESU CHR1STO , 'pelos

quaes o entregou o cruelissiino Judas
aos Judeos? O mesmo Príncipe,

antes de dar o sig nal para a bata-
lha

,
posto de joelhos em Oração,

vio o Salvador pendente da Cruz.
Aqui fui tal a confiança do Real ani-

mo , tal a Fé
,
que tinha esculpida no

coração
,
que sem se aterrar nada com

tão estupendo milagre, passou a fallar

assim ao SENHOR — que não era

necessário, que elle JESU CHRISTO
apparccesse « um homem , cjua fir-

missimaraente cria na sua Divindade :

que antes se mostrasse aos hereges
,

e a todos os que viviao aparrados da
verdadeira Religião.^: Deste successo

e de outros muitos
,
que deixo por

bre\ idade, verá Vossa Santidade mais
claro ,

que a luz do dia
,
qual fosso

a constância do animo , qual o ardor
da virtude

,
quaes as artes , e quacs

os degráos
,
por onde clie subio ao

cume da dignidade Real , etc.

(1) Gom. Eik. part. III. cap. 10. da Chron. d'ElRei o Sr. D4 João I4

• . . Mas para que lembro eu , mui excellente Príncipe , outros ne~
nhuns Reis , nem Senhores , pois temos ante nossos olhos a memoria do mui
notarei, fiel e Catholico C/iristâo EIRei D. Atfonso Henrique» > cujas relí-

quias tratamos antre nossas mãos. Vêde , Senhor , os signaes , que trazris

em vossas Bandeiras ; e perguntai e sabei , como , e por que guiza forâo
ganhados : os quaes certamente de todalas parles mostrâo a Paixão de Nqssu.

id totum num is passim resparsum

fnisse s*itis constet. Quinque igitur

Senta in Sanctissimae Crucis figuram

locata , et quini denarii símil iler acl

modum Crucis aspersi ,
quicl aliud

nobis i/idicant, nisi trigirita argênteos

pretium sanguitns CHRISTl 3 F.SU,

quibus ab immanissimo Jucla Judaeis

Iradilus fnit ? Is anlcquam signum

7itilitibus darei , Jfexis ad lerrani ge-

mbus orans Sah atarem in Cruce pen-

deutem conspexit. Fnit Rrgii ar.inxi

•eajidncia , ea cordi insculpia jides ,

nt iam. stupendo miraculo non terri-

ius , haec addere verba au%us sil :

non úportere se se CHRISTVM
JESUM hom in i jirm issim e créden ti

ostendere : haerelicis , et ab ejus fide

aberrantibirt , et aversis illius modo
ostento opus esse. Quibus rebus , et

pluribus aliis , quae brevitatis causa
praetereo , hac luce apcrlius vestra

fíealitudo intelliget , qua animi con-

stem tia , quo virtu tis ardore , quibus

arlibus ,
quibus gradibus , et sueces-

sibus ad culmen regium ascenderii

,

cet.



66 Academia 'das Mulheres. Palestra II.

e o de maior peso (a meu ver) he o testemunho de D. Manoel
Galvaó, Cónego Cartorário do Mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra de qnasi 8o annos de idade , depondo na justificação

, que
se fez em 1556 a requerimento do D. Prinr do mesmo Mosteiro ,

para o fim de ser canonizado o Sr. D. Affonii Henriques , o que
não teve effeito por morrer El Rei o Sr. D. João III. , que o
promovia ; e de cujo juramento nos informa D. Nicolao de
Santa Maria na Chronlca dos Cónegos Regrantes (1).

Exemplos , que confirmas a possibilidade desta Apparicãi.

24 Os exemplos parallelos , de cuja existência se não duvida >

e que mostrão a possibilidade desta Apparição de CHRISTO ao
Sr. D. Afforuo Henriques; são: i.

m o ver Constantino Magno,
sendo ainda gentio , uma Cruz resplandecente em claro dia , por
cima do Sol , com esta incripção: Nesta vencerás : Sendo esta visão
seguida d'outra na seguinte noite , em que lhe appareceo CHRI-
STO , assegurando-o , que venceria a Maxencio , se levasse nos
Estandartes esta Cruz; o que se realizou em o anno de CHRISTO
311 , ou 312 , segundo Eusébio liv. L dos Louvêres de Constan-

tino cap. 28. e seg. , e delle Sozomeno liv, 3. cap. 3. 2.* Outra
âpparição similhante de uma Cruz resplandecente vio por muitas
horas o povo de Jerusalém em dia de Pentecostes 7 de Maio do
anno de Christo 351 , a qual oceupava quinze estádios (três quar-

tos de légua) desde o Monte Calvário até o das Oliveiras. 3. Da
mesma forma EIRei D. Ramiro vio em sonhos a Sant-Iago, e

no dia seguinte no anno de 84.4. o vio todo o seu exercito em um

Senhor JESU CHRISTO , per cuja reverencia e amor o bemaventurado Rei
cfferecco seu corpo em o Campo de Ourique , vencendo aquelles cinco Reis.

(1) D» Nigol. na C/iron. dos Coneg Regr. liv. 10. cap, 5a. rr Consta
de Memorias antigas do Cartório de Santa Cruz , dignas de todo o credita

e fé t que o Santo Rei D. Afíonso Henriques, como escolhido de DEOS t

foi sempre muito favorecido do Ceo desde menino . . . Consta mais , que
na noite antes do dia 25 de Julho do anno de n3c), em que o Príncipe

D. Aíionso deu a batalha aos cinco Reis Mouros no Campo de Ourique , lhe

appareceo CHRISTO DJosso Senhor , pregado na Cruz , e nella encravado ,

levantado da terra qnasi dez covados , cercado de^Anjos , e de immensa luz

e resplandor , e da Cruz lhe faliou , animando-o à batalha , e mandando-lhe
entrasse nella com. o titulo de Rei , e com o Escudo composto das cine»

Chagas , e dos trinta dinheiros , com que foi vendido ; c certificando-o final-
mente da victoria , que alcançou dos cinco Reis Mouros em a5 de Julho dia

do Apostolo Sant-Iago , como mais largamente se contêm na Escriptura

do juramento , que o mesmo Rei fez desta maravilhosa visão cm presença

do Arcebispo de Braga D. Joio Peculiar , e cio Bispo de Coimbra D. João
Anaya , a de Prior de Santa Cruz o Padre S. Theotonio , e dos Grandes àcu

tua Corte , que /t* dita Escriptura andão assignados ...
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cavallo branco ajudando aos Christãos contra os Mouros , que

ficarão vencidos. 4. Finalmente também em 121 2 na batalha das

Navas de Tolosa dada por EIRei D. Affonso VllL de Hcspanha

contra os Mouros , appareceo uma Cruz no ar, — Até aqui o

P. Antmio Pereira,

Novos argumentos , que levão está Appariçao * evidencia,

25 Em presença do exposto fica manifesto ,
que nem deve-

mos deixar de acereditar a possibilidade desta maravilha na Appa-

rifãê de Christê ao Sr. D. Affonso Henriques , nem podemos du-

vidar da sua real existência por este testemunho do seu jui amento ,

que se prova ser tão verdadeira a sua manifestação por Fr. Ber-
nardo dé Brito em 1596, que já 40 annos antes havia testemu-

nhado isto mesmo um Religioso em matéria tão grave , como era a

Canonização de um Santo. Alem disto mostra-se , que este ju-

ramento do Sr. D. Affonso Henriques não podia ser uma invenção

fictícia por muitas razoes alem da sobredita : Primeira: porque

não se tendo ate á sua achada duvidado da certeza deste facto , que
justifica aquelle juramento , para que fim se havia de fazer esta

ficção escusada, e escondida em um Mosteiro de Religiosos,

que sobre nada poderem interessar de particular neste objecto
\

aceresce, que vivendo-se nesses tempos em taes Casas em estreita

observância de Religião e virtude , segundo o seu instituto, repu-

gnava certamente, que uma tal impostura se practicasse sem
conhecido motivo , ou interesse por Religiosos tão exemplares do
Chrislianismo ? Segunda : E quando se podesse imaginar , que era

possível forjar-se com falsidade um tal fingimento por incógnitos;

motivos no centro da virtude ; pois entre ella tem muitas vezes

brotado o vicio ; como poderá suppor-se possível o constar este

enganoso invento ao mesmo tempo no Mosteiro de Santa Cruz ,

segundo testemunhou aquelle Religioso, como provei no §.23,n.IV.?
Terceira : Mas supponhamos finalmente , que era possível , esta

ficção : já se vê , que cila havia de ter algum fim ;
porque o

homem nada ebra sem elle , e por consequência o impostor o
havia de querer ver realizado nos seus dias

;
porque repugna com

os nafuraes desejos do mesmo homem o semear fruetos, que r;ão

espera de colher. Mostrando este Documento pelos seus caracteres

summa antiguidade , quando se achou ; fica evidente , que o
supposto inventor ceitamente o não podia ter visto appnrecer á,

luz , e lhe tira toda a suspeita, Alem disto o fim deste fingimento
não podia ser máo

;
porque se encaminhava a confirmar mais uma

maravilha Divina, de que já não havia duvida, d'onde só podia

tesultar gloria em tal bondade para DEOS , e maior confiança
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dos que nelle crem : por isso só um amante da honra de DEOS
poderia lembrar-se de tal projecto ; mas a mentira, com que se pre-

tenderia provar a summa beneficência daquelie, que he o .«ymbulo

de toda a verdade , repugna ao caracter do virtuoso-: Logo toda

a ficção desapparece em presença de todos os criterios de vardade ,

com que se appresenta e reveste este monumento. E suppos»o

nossos contrários ainda instem dizendo
,
que a pureza da luiini-

dade do juramento , imprópria da obscuridade e ignorância da-

quelles tempos , em que se diz feito , juntamente com a simi-

lhança das letras de tantas assignaturas diversas , induzião alguma
suspeita na sua fé; todavia quem consultar os muitos titulos,

que existem desse tempo feitos pelo Mestre Alberto
,
que compoz

o dito juramento na Língua Latina , de que nos actos e titulos

authenticos se usava nesses primeiros séculos da Nação, verá a

mesma pureza de linguagem e estilo ; porque foi homem grande

em sciencia , tanto que pelo seu merecimento (a pezar de ser

estrangeiro) foi Chanceller Mór do Sr. D. Affonso Henriques ,

como se patentea do mesmo auto do juramento. Da mesma forma
asupposta similhança das letras das assignaturas, quando existira ,

podia ter por causa , ou o ser este Documento uma Certidão do
Original , que se deveria achar em o Mosteiro de Santa Cruz de

Coimbra, aonde se fez, e que se pôde suppor extraviado em
uma grande inundação , que aconteceo , em que se arruinarão os

papeis do Cartório desta casa , como julga o já citado Pi-.dro

de Mariz no Dialogo II. de Varia Historia cap. 5. ; ou porque

havendo pouca perfeição na forma de escrever , segundo a falta

de couhecimentos desse século ; ne>tas circurnstancias entre letra

mal figurada e pouco polida, não se distingue tanta dissimilhança ,

como a que se nota na melhor e mais bem formada nos nossos

tempos, o que convence a leitura dos titulos antigos, como o

de que se tracta , e que se prova ser tão verdadeiro , alem das

razões expostas, o terem-se cumprido, as profecias nelle indi-

cadas dos Portuguezes terem sido uns dos maiores propagadores

do Christianismo nas mais remotas terras das quatro partes do

Mundo conhecidas ; e em se attenuar , ou faliir a Dynastia Real

na decima sexta geração cm o Sr. D. Sebastião , e renascer no Sr.

D. João IV.

Nova instancia a esta evidencia mostrada*

26 A* vista do que tendes exposto (diz D. Violante) quem
poderá duvidar deste testemunho tão evidente na presença de tan-

tas e ião concludentesprovas ? Só quem tiver renunciado a toda

a fé e verdade humana! Mas supponhamos , que não havia tão
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infalliveis fundamentos, e que tinhamos ainda alguma suspeita ,

em que vacillar : permitti vos faça uma breve instancia sobre

um dos pontos , em que vos empenhastes provar. Lembra-me
dissestes , que os E^criptores para mostrar , que este facto da

Appariçíio de Christo ao Sr. D. Affonso Henriques passou entre

rós sempre por uma tradição incontroversa , se cançárão em
descobrir um grande Catalogo de outros muito mais antigos 9

que tinhão fallado deste facto , como de uma cousa cem contro-

vérsia ; mas padecendo este fundamento o defeito de não passarem

os Esrnptores do tempo d'ElRei o Sr. D. Manoel , se empenhara
o erudito P. António Pereira em uma Dissertação a esquadri-

nhar da mais remota antiguidade os quatro testemunhos , que
dissestes no §. 23 : porém o mais antigo derses Documentos apenas

conta a data de 1415 ; e dizendo-se o facto do juramento practi-

cado em 1152, ainda ficão 263 annos sem ter Auctor , que apoie

pela Historia a verdade dessa tradição.

Solução a esta instancia*

27 Assim he (disse a Secretaria) ; mas deveis lembrar- vos
que essa primeira idade da nossa nascente Monarchia foi de igno-

rância , e sem conhecimentos literários , como prova a falta de
Escriptores desse tempo, que nos não transmittio a posteridade ;

por quanto só no tempo do Sr. D. Diniz , que reinou entre

os annos de 1279 e o de 1325, he que se principiarão a cul-

tivar as letias , estabelecendo neste Reino as primeiras Escholas
publicas eeraes em uma muito imperfeita Universidade em Coim-
bra \

por uso não temos desses Séculos de obscuridade producçÔea
literárias , que só depois nascerão com as luzes das sciencias,

as quaes assim que nos illuminárão , logo os Historiadores e
mais scientifkos começarão a transmittir á posteridade este e
outros factos

,
que beberão na tradição e nos manuscriptos,

que alcançarão , os quaes forão as fontes d'onde extrahírão a$
noticias , que nos relatarão. Por tanto em vista do exposto pa-
rece-me, tenho sustentado tanto na primeira, como nesta se-

gunda Pídeitra cem evidentes provas , que Portugal desde a sua
origem nunca careceu de Constituição ; porque tem uma , que faz
a base do seu legitimo Governo Monarchico puro hereditário ,

radicado na Casa de Bragança Reinante desde o seu principio
em tão legítimos títulos, como aquelles contractos de Doaçã*
remuneratória leita por D. Affonso VL de Leão ao Sr. Conde
D. Henrique , ratificada pela voluntária sujeição dos Povcs nas
Cortes de Lamego , e outros , e confirmada com o Sello DlVINO
<U expressa determinação de CHRISTO Senhor Nosso, nesta
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prodigiosa Appariçao ao Sr. D. Affonso Henriques
,
que vos lenho

mostrado. He verdade que esta Constituição se não. acha organi-
zada em um apparatoso Código

, que cusia5se niilhócs e sangue
á Nação , como a que á força se nos pretende , sem necessidade

,

dar , e que não tem servido senão de nus roubar e precipitar em
um abysmo de males e guerras ; mas ternos is SufficicntCI Leis
precisas para o formar, como tenho mosttado ; c quando as não
tivéssemos em particular , achão-se elUs c r

t tbelècid&f no Cod.gt

commum do Direita Nutural , em que todo o Governo Monarchico
puro , como o nosso , se firma cm duas bases , ou Leis f«

mentaes : uma da parte do Soberano
,
que o obriga a felicitar o

Seu Povo, com o direito de dispor das pie. is s e faculdades

dos Vassallos por meio de Leis, ou instituições justas, que
sustentem os dirtitos de cada um contra os inimigos internos e
externos, Martin, de Leg. Natur. tom. 2. cap. 5. §. 95 e seg. :

e outra da parte das Vassallos , que os necessita a prestar-lhe a

devida obediência e meios para este fim , o mesmo Martin.
cap. 10. §, 266 e seg» Neste brevíssimo Compendio se acha com-
prehendida toda a Constituição* perfeita para toda e qualquer Mo-
narchia , como a Portugueza , na qual as Leis fundameotaes par-

ticulares, que se fizerão nessas Cortes legitimas da Nação , nada

mais se practicou , que pôr cm execução e esclarecimento estas

duas bases da Constituição commum , ou Código Natural* A' vista

do exposto persuado-me ter provado por esta e pela antecedente

Palestra, que tem os Portuguezes uma Constituiçae legitima , o
que me propuz provar , e que por consequência não necessitão de

outra , maiormente , quando esta Constituição he entre todas m

melhor, que se pode desejar, o que eu não duvidaria mostrar,

se me não faltasse o tempo ; porque o he de buscarmos o in-

dispensável repouso , a que está precisado todo o vivente. Não :

esse ponto quero eu (diz a Presidente) tomar a meu cargo o defen-

dêl-o na seguinte Conferencia. Entre tanto poz a votos : Se se

deverião dar â luz estes trabalhas e discussões a"Academia* Dccidio-se

por unanimidade de votos não só que sim ; mas também que se

publicasse á Nação os seus sentimentos, como resultados das duas

antecedentes Palestras, nas seguintes proposições: Primeira;

Que Portugal desde a sua origem tem sido uma Monarchia pura ,

hereditária e independente. Segunda : Que esta independência he fun-
dada em uma Constituição , baseada na legitimidade de uma Dsaçãê

onerosa , ou remuneratória da primordial investidura ; na justiça

de uma voluntária convença) cor.firmatoria dos Povos ; e na piedade

d'uma Nação Religiosa, que reconhece ser esta a expressa determi-

do mesmo DEOS , que tem por verdadeirt- c adora como untei
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SENHOR de tudo. Terceira : E finalmente , que â nova Consti-

tuição, que se lhe pretende dar, lhe faltão estes caracteres de legitima;

porque alem de supérflua , he forçada e tão violenta ã Nação
, que

para se salvar do seu jugo , antes quiz precipitar-se na guerra civil ,

o maior de tsdos es flagellos , do que experimentar a dureza da sua

escravidão. Neste tempo se levantarão as Académicas , e muito

satisfeitas se separarão , anciosas de continuar em tão entertidas

matérias, que tanto davão pasto aos seus desejos, e á desen-

Yolução de suas kiêas.

PALESTRA III.

DE 19 DE JANEIRO DE 1823.

SOBRE A PREFERENCIA DO GOVERNO MONARCHICO
AOS OUTROS,

Caracteres , que devem fazer a excellencia do Governo politico

dos Estados.

v 28 m\ Presidente D. Felicidade , assim que se juntarão as

.Académicas : principiando a discussão do objecto uesta Palestra

sobre o acerto da melhor escolha da nossa verdadeira e legitima

Constituifão fundamental Portugueza , começou a faltar nos seguin-

tes termos : z= Entre todas as espécies de Governo politico dos

Estados , he e será sempre um fundamento de eterna verdade

,

que deve merecer geralmente a preferencia , aquelle, em que
houver menos embaraços no restabelecimento da pessoa , ou pes-

soas , em qnen.^se ha de depositar o suramo Poder; e que ao
mesmo tempo seja o mais prompto nas suas deliberações e exe-

cuções
;

porque os interregnos e as publicas decisões tardas ,

forão sempre os mais ordinários escolhos , em que tem naufra-
gado o baixel do Governo dos grandes Impérios, que apenas
consta terem existido sobre aterra: Pois mostra a experiência

,

^ue aquelles forão sempre o fermento dos partidos ; e estas aS

que fazem perder todo o conceito do Governo na publica opi-

nião
i porque nem o bom e honrado Cidadão nclle confia, nens
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o perverso e revoltoso o teme
;

por quanto espera alcançar na
demora a indulgência, ou perdão da merecida pena , o que mallo-
gra os fins da justiça, como diz Lucano lib. i

; porque o 'áo

temer o castigo na perpetração do$ insultos c delidos , he o
maior motivo para cominual-os, no sentir de Cícero i. deOffic;
por isso o interessante assumpto desta espinhosa matéria tem oc-
cupado a attenção dos mais abalizados políticos, para resolver

este enigmático problema do melhor acerto em achar um Governo ,

cm que a verdadeira justiça moderada com a clemência nem
apoie os crimes pela impunidade , nem enduresça a virtude pelo
sangue e pela vingança , tão contrários á razão , e tão amargos
á natureza. Pouco pôde interessar o meu juizo (como de mulher
fraca e ignorante) em negocio tão árduo , quando nclle tem
esmorecido os maiores engenhos ; mas se a difficuldade me
suspende, o interesse delle me anima, vendo, que nada se ar-

risca , quando alguma cousa se poderá lucrar: por isso ajudai
o meu intento com vossas luzes , e escutai minha opinião atten-

dendo-me ; porque começo a expol-a.

Espécies de Governas políticos , e escolha do mais acerladt pelos

Portugnezes,

29 Quatro costumão ser (segundo os políticos) as espécies de

Governos em geral , por onde se regulão as Nações : Mênarchico ,

Aristocrático , Democrático e Despótico : Aristot. Ethic. cap. 10. :

e em especial ha outros mixtos daquelles. Supposto que em cada

um destes Governos tenhão algumas Nações rlorecido , nem por

isso qualquer delles indistinctamente pode quadrar a todas; por-

que os differenles costumes. Religião , caracter , extensão dos limites

e outras qualidades particulares exigem diversos Governos accom»
inodados ás circumstancias de cada um. Debaixo deste ponto de

vista he que eu vou sustentar , que o Governo Monarchico puro

hereditário he em geial o menos imperfeito, e ao mesmo tempo
o melhor , que Portugal entre todos podia adoptar nas suas cir-

cumstancias e situação politica ; e que por isso a experiência c

o effeito tem em tudo correspondido á mais acerL^á escolha, que

o Povo Portugnez delle tinha feito na espontânea Acclamação do

£r. D. Affonso Henriques no Campo de Ourique , ratificada nas

Cortes de Lamego , e confirmada por todas as que se lhe seguirão ,

c em cuja eleição não se podia o mesmo Povo enganar ;
por ser

inspirado p^lo OMNIPOTENTE , que he a base de todos os

Impérios, e o que os levanta e dissipa, como e quando lhe

.apraz , segundo se mostra do seu Juramento , que deixàm»s

íranscripto na i. a Mota ao §. 22.
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Excellencias da Monarchia pura hereditária sobre o Governs
aristocrático,

30 Principiemos por provar , que a Monarchia pura here-

ditária he o melhor de todos os Governos ; por ser o que com
com menos obstáculos firma a Soberania na pessoa ,

que a ha de

desempenhar ; e ao mesmo tempo aquelle, que com mais prom-

ptidão delibera e executa , fazendo um parallelo delia com os

mais Governos. O Aristocrático , em que a Soberania se deposita

em muitos Magnates da Nação , encontta nas eleições uma grande

difficuldade : e nem sempre na escolha se comegue o melhor

acerto; porque estes lances despertão o espirito dos perigosos par-

tidos , em que se ceva a cobiça dos aspirantes ardilosos , que

corrompendo votos , conseguem quasi sempre a primazia sobre

os mais dignos e honrados Cidadãos , que conhecendo o grande

peso de governar bem , qcando não renunciem estas onerosas

honras , pelo menos as não buscão. Não ha a temer esta crise

<na Monarchia hereditária ; aonde na morte, ou impossibilidade

do Soberano está jã designado o seu Successor , e só na falta ,

ou menoridade deste , he que pôde occasionar-se algum embaraço :

mas isto sobre acontecer as menos vezes, costumão prevenir-se

as mais delias com anticipada providencia
;
porque o Monarcha ,

venda que não tem Successor
, para remediar males futuros cuida

em fazêl-o nomear em quanto vivo ; ou mesmo quando morre
em termos de o conhecer , pelo seu testamento pode precaver

muitos , ou todos os obstáculos tanto a este respeito , como sobre

a tutela do Successor menor, em quanto não pode exercer a
Soberania. E por consequência correndo nestas circumstancias

muito menos perigo na suecessão da Monarchia hereditária , do
que na electiva Aristocracia, vem aquelle a ser preferivcl a este em
taes circumstancias : o que igualmente se verifica na promptidão

das decisões e execuções
;

porque supposto na união de muitos
juízos dos Representantes na Aristocracia parece se pode esperar

o melhor 2certo ; peio contrario se encontra não só o combate da
diversidade de opiniões , mas sobre tudo o mutuo ciúme, que he
um irreconciliável inimigo entre iguaes , que exercitão o poder :

porque o Governo não adrnitte sociedade , e he impaciente de

companheiro o mando , como diz Lucano (i) ;, por isso esta

demora na união dos discordes , e aquelle risco das parcialidades ,

que não podem nunca haver na Monarchia , tornão esta muito
menos temivel , ainda quando por desgraça acontece a corrupção

(1) LrcANO Iiv. a. Nulla fides regni foliis , omnisque poteílas lmp(k\
iitns cousortis crit % Alciat. Emkl. g3.

IO
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no próprio Governo; porque se he fatalidade para a republica
caoer-lMe cm sorte um máo Rei , que será experimentar a mal-aaue e as paixões de muitos ? Pois sempre forão menos os males ,que repartio «ima só mão , que os golpes que descarregarão muito*
traços, como disse Guerr. na Escol. Mor. Pai. i. Lie. 6. E
alem disso o Monarcha hereditário , como Senhor , cuida na con-
servação do Estado

; e o electivo , sendo mero detentor , só tracta
oe desíruetar

, importando-lhe pouco sua futura sorte , segundo
«ente o mesmo Guerr.

b

O memo solre a Democracia*

S h^
1 q»anto a Democracia

t em que o Povo he o próprio
oberano

; supposto se náo achem neste Governo embaraços na
e eiçao do Imperante

, por ser perpetuo, e exceder nisto as
pequenas difficuldades

, que podem neste ponto occorrer no Mo-
iiarcnico, todavia nas suas deliberações e execuções he dos msis
imperfeitos

; porque alem de estar sujeito ainda a maiores parciali-
dades e diversas opiniões

, que a Aristocracia , reproduzidas á pro-
porção dos muitos votantes ; aceresce que no numero destes entrão
muitos espíritos inquietos e insensatos , que se deixão arrastar das
opiniões populares, ás vezes as mais absurdas e repugnantes,
« que so a experiência do tempo lhes» faz conhecer o seu erro , e
S ue se enganarão pelas primeiras impressões , e ás vezes a tempo

,

°^je o mal não tem remédio, ou assaz penoso; por isso este
KaovertiQ tumultuario do Povo he dos menos pei feitos

;
porque este

ou serve como baixo , ou manda como soberbo na opinião d«
1 ito Li vi O: Multitudo aut servit humiliter , aut superbe domi-
natur.

Igualmente o mesmo solre o Despótico,

32 Da mesma forma se o Governo Despótico , que não reco-

nhece outra Lei senão a mera vontade do Imperante, não acha
difficuldade na eleição , quando he hereditário , nem nas suas

disposições e execuções , por ser o mais prompto de todos : isto

não obstante he entre todos o mais imperfeito e intolerável; por

ser estabelecido em arbitrariedade absoluta , sem Lei , contra as

regras da razão e da justiça , que devem fazer a base dos verda-

deiros e justos Governos , entre os quaes se não deve na realidade

contar este , só próprio para conter brutos , ou vis e mal mori-

gerados escravos ; e não Cidadãos livres e illustrados com senti»

mentos de honra e polidez.
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Da mesma forma sobre es mixtos,

33 Agora em quanto aos Governos mixtos, ainda que nclles

se possa fazer uma escolha do que tem de melhor cada um dos

outros ; nem por isso se pode ordenar sem obstáculos e perigos

;

porque nada deixa de o ter o que passa pela mão dos homens;

e na sua complicação ha de necessariamente achar um novo em-
baraço para a sua ultima perfeição

; porque quanto mais simples

for o Governo, menos inconvenientes ha de encontrar na sua

execução , e menos perigos nas suas fatalidades : por isso se st

malignidade de um só homem , que tem influencia no Governo ,

he capaz de precipitar na ruína uma republica, ainda que elia toda

vigie pelo seu bem ; assim como para deturpar a pureza de uma
grande porção de agua sobeja uma pequena porção de terra : por

esta razão em quanto menos indivíduos se depositar o summo
Império, menor será o risco da sua queda. He verdade que a

reunião do juizo de muitos , que governassem , poderia muitas

vezes coadjuvar para o bem commum da republica no melhor

acerto e direcção dos seus negócios ; mas pela mesma razão

augmentaria o seu risco na discórdia : e nesta incerteza persuade

a bem regulada prudência , que he melhor gozar um bem , posto

que menor , mas permanente , do que aspirar a um mais avan-

tajado , porém cheio de contingência , segundo Aristot. Rhet.L
Eis-aqni os fundamentos , em que me estribo para decidir , que
a Monarchia pura hereditária em geral he o melhor e mais per-

feito de todos os Governos , achando minha opinião tanto no
apoio dos Sábios , que respeito a antiguidade em Heródoto (i ),

Senkca (2\ Euripides(3) e Clatjdiano(4); como nos mesmos
Decretos de DEOS, em quanto parece não reconhecer na terra por
Governo seu senão a Monarchia , quando diz por boca de Salo-
mão nos Pnverb. cap. 8. v» 15. : Per me reges regnant , et legum
conditores justa decernunt. Agora resta-me provar, que o Governo
Monarchico he o melhor e único

, que a Nação Portugueza podia
desejar segundo as suas particulares circumstancias da extensão das

(1) Herodot. íallando com Thcilict : Unius viri , qui oplimus sil^

império nil melius , et Monarchia omnium esi praestantissima.
(a) Senec, de Benef, ; Optimus civitatis status sub Rege juslo eS(%

(3) Eurip. ad Jftckel.

Monarchia Dcorum quaedam vita videtnr.

JXam praeler immortalitatem reliqtia habet omniaj
B»no vero etiam tyraiuio subjici pulchrum est.

(4) Claud. liv. 7,
Faliitur egrégio quisquit sub Príncipe credit

StrviUum ; nunqnam libertas gratior extat

,

Quam sub Rege pio.
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seus Estada , e pelo seu caracter , costumes e Religião , o que passo
a mostrar.

Moslra-sc o Governo próprio de cada Estado segundo a sua extensão ;

e amo Portugal goza o que lhe quadra,

34 Os grandes impérios não podem subsistir senão debaixo
do peso de um Governo Despótico; porque he necessário

,
que

a promptidão das resoluções suppra a distancia dos lugares, para
onde são mandadas : a fim de que o medo refrêe o Governador e

o Magistrado , que vivem arredados: e que a Lei esteja sempre
na fronte do Principe , mudando assim como os acontecimentos ,

que se multiplicão á proporção da grandeza do Estado. Pelo con-
trario as Nações pequenas não necessitão, nem pôde nellas susten-

tar-se esta espécie de Governo Despótico ; porque nas mesmas breve
se conhece o bem publico , e com toda a facilidade se descobrem
e remedêão os abusos: por isso o Governo Republicano Aristocrá-

tico , ou Democrático nelles he o mais análogo , e em que melhor
se podem soffrer e sustentar as contestações populares , e o pode-
rio dos Grandes : por cuja causa o Governo Republicana nos Esta-

dos maiores he o mais impróprio , como a experiência tem pro-
vado. As Republicas de Lacedemonia e Athenas florecêrão por
muitos Séculos

;
porque a pesar das suas grandes victorias , sem-

pre se conservarão no mesmo terreno e limites: pelo contrario

assim que a Republica dos Romanos cresceo e se fez grande no
tempo de César e Pompeo , abrindo a porta á usurpação , decaio

;

porque sendo necessário muitas vezes pôr nas mãos e á dispo-

sição de um Cidadão grandes dinheiros e forças; por isso sendo

o homem ambicioso por natureza , ha um dia , em que conhe-

cendo pôde ser grande , o emprehendc sobre as minas da sua pá-

tria , como aconteceo a Roma e outras grandes Republicas, Agora
em quanto aos Estados mediures , estes nem podem supportar a

cólera despótica , nem soffrer as indeliberações e concussões Re-
publicanas •, por isso o melhor Governo , que se lhes accommoda

,

he o Monarchico ; porque nem precisa pela sua extensão tão rápi-

dos procedimentos , como o Despotia ; nem admitte tão tardas

deliberações , como as Republicas : acerescendo , que este Governo

Msnarchico não poderia subsistir em um Estado pequeno : já porque

poderia facilmente ser conquistado pelos visinhos, entre os quaes

só permaneceria muito precariamente sostido pelo mutuo ciúme ;

e porque em pouco que abusasse um Principe do seu poder, seria

fácil o poder ser despojado da Soberania pelos próprios Vassallos ,

que sem grande dificuldade se poderião rebellar contra elle. He
Portugal sem duvida uma Nação medíocre; e por isso segundo
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a sua entidade c limites o Governo , que melhor se lhe pode

accommodar a estas circumstancias , he o Monarcbico , de que

felizmente tem gozado.

O mesmo a respeito de caracter e costumes.

35 O caracter vil e costumes grosseiros só podem ser regidos

por um Governo Despótico : porém os homens altivos e soberbos ,

entregues a costumes livres , são próprios para Cidadãos Republi-

canos : pelo contrario o Povo firme na nobreza de um caracter

honrado , de costumes sóbrios e polidos são bons para Vassallos

em um Governo Monarchico. São os Portuguezes dotados de um
caracter generoso , e polidos nos costumes , como os reconhecem

as Nações civilizadas e imparciaes ;
por isso aptos para serem

governados só por uma Monarchia , e o adoptar-se«lhes outro

Governo seria um erro politico , que aniscaria o bem commum
da Nação , exponde-^ a conflictos.

Igualmente se prova o mesmo pelo que respeita ã Religião,

36 Um Governo Despótico só se pôde sustentar por uma
'Religião cega e barbara , que não distinga as luzes da razão das

trevas e da impostura. Mas a Republica , aonde o Pcivo representa

a Svbsrania , ou os Grandes entre elles gozando de maior liber-

dade, que em nenhum outro Governo, só lhe pode ser appropriada

uma Religião igualmente livre , como são as heréticas. Porém o

Governo Monarchico puro $ó pôde subsistir bem firme pela igual

pureza da Religião Cbristãa. Cousa admirável ! Esta Religião
,
que

parece só ter por objecto os negócios da outra vida, contribúe

também para a ventura dos homens cá na terra ; porque se ella

lhes ordena se amem , obriga igualmente aos Legisladores , que
dêm aos seus Vassallos as melhores Leis , que depois da Religião

são o maior bem , que os homens podem dar , ou receber. Esta
Religião , ainda que seja a mais favorável aos Monarchas

; porque
ordena aos Vassallos , que lhe obedeção e os amem : não he menos
interessante dos povos

; porque obriga aos Principes a um igual

amor dos súbditos , para que os rêjão por meio de Leis sabias

,

suaves e justas
;
prohibindo-lhes os tributos desproporcionados ás

forças e á necessidade. A razão entregue a si contempla os Sobe-
ranos como iguaes aos outros homens , que podem descer do
Throno , assim como sobem a elle , e em que se mantêm muitas
vezes por força. Mas não he desta maneira, que a Religião

Cbristãa nol os representa , a qual remonta até
4f|

ao Ceo , para
achar lá a origem do seu poder ,

per me reges regnant. Pkovekb,
ifip» 8. v. 15. DEOS he quem estabeleceo os Reis, e grava. 11a
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sua frente a divisa da primeira IVíagestade: e contra DEOS se

levanta quem lhe resiste : Itaque qui resislit potestati , Dei ordina-

tioni resiitit. Paul. ad Rom. cap. 13. v. 2. Reinio sobre os cor-

pos por coacção e medo : e algumas vezes ate iobre os corações

por meio do amor. A Religião só he a qi.e lha erige um Throno
nas consciências , e torna sagradas e invioláveis a sua pessoa e

auetorida le. A' vista destes princípios, não ha cousa nenhuma ,

que abalar possa os fundamentos da sua segurança : porque nem
a heresia , nem a infidelidade , nem a corrupção , nem a tyrannia

escusarão nunca as emprezas contra os Soberanos , e do crime
de rebellião contra o mesmo DEOS. Só ella se conta por obrigada
a pedir pelos Príncipes, ainda quando experimenta da sua parte

perseguições , ou desprezos. Só ella converteo o pagamento dos
tributos em oblações voluntárias e acções de piedade. Todas estas

obrigações custão muitas vezes queixumes e gemidos á natureza ;

mas como serião com effeito observadas com alegria, se para ser

fieis a ellas só tivéramos por motivos o temor de um homem ,

e os ameaços da sua cólera ? Mas se o Christianismo proscreve

toda a desobediência nos Vassallos , não he para favorecer os

abusos da auetorídade do Monarcha. Nenhum Código inculcou

jamais com tanta força aos Reis , que o não são para si : e que o

Diadema ,
que lhe orna a fronte , mais he um symbolo da sua

escravidão , do que da sua grandeza : e que se cá na terra tem o
lugar de DEOS , he só com o encargo de reinar , como elle pelas

Leis , e de fecundar e enriquecer tudo quanta esta sujeito ao

seu poder. Nenhuma lhes prohibio nunca com tanta severidade

as violências do despotismo , e os excessos da arbitrariedade. Não
houve nunca luz, que lhes mostrasse tão claramente , que as suas

obrigações são immensas: que roubão aos seus povos o tempo,
que desperdição com seus prazeres : que as mercês devidas ao

favor são outras tantas usurpações á virtude e ao merecimento :

que a espada , de que estão armados , só deve ser tremenda para

o crime : que os impostos cessão de ser permittidos , desde que

a necessidade pública os não requer: que as injustiças ,
que elles

não castigão , tornão-os tão culpados , como os mesmos , que as

commettem : em uma palavra, que os seus Vassallos são outros

tantos irmãos de menor idade , que tem jus a serem protegidos

e ajudados , não a proporção das suas riquezas e credito , mas da

sua nudez e fraqueza. Esta Religião Cbristãa, sendo sobre todas

a única, que só he capaz de fazer a felicidade de um Governt

nesta vida , assim como a eterna ventura na outra, he aquella ,

que fazendo o maior timbre e gloria da Nação Portugueza e dos

seus Reis , segundo provão as suas Armas , só ella poderia ser a
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própria para a sua Monarchia pura, que he também o melhor

sustentáculo dessa mesma Religião.

Digressão da Presidente fora do assumpto,

37 Aqui iazendo a mesma Presidente uma interrupção, ou

pausa, como para descançar , virando-se para todas com mais

cíficada, disse : Agradeço- vos muito a attenção , que me prestaes;

mas admiro com estranheza vosso silencio , sem nada me contra-

riardes. Se assim obraes pelo respeito , que me quereis consagrar

cm razão da superioridade , em que me constituístes; desde já

renuncio teda a gloria da presidência, com que me honrastes:

porq. e tanto tenho de amante da verdade, como temerária de

cair no erro em meus juizos ; admirando , e tendo sempre em
melhor conta os alheios , do que os próprios

; pois não tenho

a vaidade de queier sustentar pelo respeito minhas opiniões ,

quando ellas o não merecerem ; antes em mas não contradi-

zerdes entro em duvida , e passo a desconfiar , que não sois

sinceras á minha amizade. == Então a Secretária , pedindo
licença , como mais velha , para responder por todas , disse :

zr= Não sei qual he , Senhora , em vós mais admirável , se a
sabedoria , que mostraes , ou se o dom da virtuosa humildade ,

com que a possuís , tão alheia do orgulho dos que se querem
chamar sábios no nosso Século ! Só vós podíeis ser em tudo

o seu contraste e a mais digna censora. Por certo que quando
nos dissestes , que o Governo de uma Republica era o mesmo ,

que a administração de uma grande casa de família , em que a
mulher costuma ter a melhor parte , e nos convidastes debaixo
desse ponto de vista a esta empreza, nem por isso nos pintastes

as difficuldades desta matéria tão profunda , como principio a
conhecer pelo que tendes dito , e em que admiro os conhecimen-
tos , que do Mundo tendes , e que ignoramos ; e o pouco ,, que
por isso nesta materia tse pode esperar de nós

; porque isto he
mais alguma cou ç a do que governar a casa , como nos disseste.

Eis-aqui o justo motivo do nosso silencio em admirar vossa eru-
dição

; porque diz o judicioso Hespanhol Lope da Vega
Caí<pio na sua Arcádia liv 3» : que na presença de discreto juizo ,

que discorre em matéria grave , mais acertado he apprender , ouvindo,
do que ser reprehendido

, faltando desacertado. I3asta de lisonja (a
interrompe a Presidente) ; não deis tanta força á vossa frouxa
condescendência para comigo , querendo do vosso descuido fazer
uma affectada virtude. Conheço não tendes razão no que de
mim e de vós julgaes , e que vos faço inteira justiça em irnpor-
vos o rigoroso preceito e obrigação de contrastar as minhas
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opiniões
;
porque até nisto me fazeis não só favor, mas um assigna-

lado serviço. Perdoai a digressão, com que distrahi vossas serias

nttençóes em matéria , em que tendes tomado tanto interesse.

Attendei-me, pois vou dar o ultimo traço á pintura, corn que
tenho emprehendido retratar-vos as excellencias e perfeição do
Governo Monarchico puro hereditário, para concluir a demonstra-
ção do melhor e mais desejado acerto na escolha , que delle fez
a Nação Portugueza.

Prova-se por exemplos ^experiência , que a Monarcbia he

o melhor de todos os Governos,

38 Nada ha mais forte para a persuasão
, que a experiência

dos exemplos , Quinct. Inst. Orat. na Selecção de Jeronymo
Soares Barbosa cap. 15. art. 1. §. 5. ; porque estes são uns

atalhos da razão , com que facilmente se intima o que no rodêo
de palavras se difficulta , como diz Senec, in Epist. 6. ;

pois

são um abbreviado caminho para a imitação , no sentir de S.

Gregor. in Past» : por isso vou provar-vos por três exemplos
ensinados pela grande mestra experiência do Mundo, e pelas obras

de DEOS, que assim como a Monarchia pura foi a primeira ,

que nasceo como a natureza do homem , e que elle primeiro

conheceo , segundo S. Agost. lib, 3. de Civilat. Dei cap, 10.,

fundado na opinião de Sallustio ; também pela mesma razão

tem a primazia em ser o mais perfeito de todos os Governos.
Comecemos pelo

Primeiro exemplo.

Foi a Republica dos Romanos uma das que pelos seus mais

abalizados conhecimentos , e ultimo gráo de maior perfeição ,

se fez célebre e grande na remota antiguidade , que não só

excedeo as dos Gregos, seus mestres, aonde forão beber suas

primeiras luzes , *nas ainda hoje he o modelo das Nações civi-

lizadas , indo todas as que o são , beber nos seus Codigss as

mais sabias e providentes Leis , capazes de assignalar a regra d;i

condueta aos mais polidos e patrióticos Cidadãos. Este Povo

Romano, a pezar de ter no tempo do seu maior esplendor um
Governo Republicano ; todavia nas suas maiores calamidades, c

em que se achava em perigo o bem commum delia , o seu único

remédio e inteira salvação era devido á nomeação e escolha de

um Dictador , que como Rei absoluto, preenchesse as funeções

de um independente Monarcha. D'onde se manifesta ,
que se

esta imitação do Governo Monarchico era escolhida por esta

grande Republica como único remédio , para curar, como curou

muitas vezes os seus grandes males ,
que o Governo Republicano
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lhe não podia medicar , muito melhor e mais profícuo deverá

ser para os prevenir , em que se não encontrão tantos objicies ;

pois quem pôde o mais , melhor fará o menos. Talvez não cor-

respondesse sempre a experiência a esse vosso tão racionavel juizo

(lhe disse D. Libania) ; porque mesmo nas Dictaduras de Mário
e Sylla teve essa Republica Romana muito que chorar e sentir,

achando maiores damnos na cura , do que experimentava na af-

flicção dos próprios males
, para que a buscava. Reconheço (lhe

tornou a Presidente) , que tem a vossa duvida todo o peso , pelo

mão resultado nesses exemplos , que apontaes : mas dizei-me ,

qual será o Governo infallivel , que tenha todos os passos cortados

á perfídia e traição , tendo só as portas abertas á fidelidade , á

honra e á justiça ? Não vedes , que tudo quanto passa pelas mãos
dos homens , toma a forma

, que lhe querem dar as suas paixões
encubertas , e seu livre arbítrio , sempre inclinado ao mal , e em
contradicção com o verdadeiro bem ? Por isso nenhuma espécie

de Governo se pode considerar inteiramente perfeita e sem perigo
de ser victima a muitos desastres ; todo o acerto pois deve estar

pela parte, aonde os bens pesão mais que os males, segundo
as circumstancias de cada Estado, que he a marcha , que tenho
procurado seguir nesta minha demonstração a nossso respeito.

He vejdade , que Roma foi sacrificada pelas Dictaduras de Ma Rio
e Sylla , o que lhe não suecederia se fossem Reis de proprie-
dade; mas infinitas outras vezes achou a mesma Roma em outras
Dictaduras a sua salvação : logo não estava da parte da Digni-
dade de Dictador o perigo

; porém da má escolha do sujeito , que
foi , he , e será sempre a causa do naufrágio commum do baixei
de todo o Governo , em quanto for regido por homens.

Passemos ao

Segundo exemplo.

39 Quando DEOS deferio á supplica de Israel (no tempo,
em que era o seu Povo amado)

, que lhe pedia quem o gover-
nasse, lhe assignalou e deo dm Rei , Lib> I. Reg. cap. 8. v. 7. ,

tendo áW esta primazia , o mesmo Lib. cap. 10. v. 1. Quem
poderá duvidar, que nesta escolha designou DEOS o acerto
do melhor Governo^ ? em tudo conforme na unidade com o do
mesmo DEOS , Creador do homem á sua imagem e semilhança

,

no sentir de Estobeu no Sermão 4%, pag. 13.} CHRISTO,
a segunda Pessoa do mesmo DEOS , estabelecendo o Governo
da sua Santa Igreja em uma só Cabeça visível .e pedra funda,
mental no Primado de S. Pedro e mais Summos Pontífices ; seus
Successores, Matth. cap. 16. v. 18. , nisto nos deu outro novo
testemunho de .confirmação na sua igualdade e unidade em tudo
o que era Governo seu. ix
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Parece-me (diz D. Justa) , que não tendes toda a razão em
vos persuadir , que a Santa Igreja sujeita á Cabeça visível do
Santo Padre constitue uma Monarchia pura, Religiosa e Christãa;
porque a repartição do poder temporal e espiritual

, que exercita
o Collegio Cardinalício , representando os Apóstolos, os Concí-
lios , os Patriarchas , os Arcebispo? , os Bispos e mais Dignidades
das Jerarchias Ecclesiasticas , tem dado occasião a ajuizar-se por
alguns Escriptores ,que o Governo da Santa Igreja he Monarchica
temperado, ou mixto de Republicano.

Poderá ser assim (responde a Presidente); mas tenho, a
meu ver , bastante fundamento para suppôr , que toda a auetori-
dade da Igreja emana da sua Cabeça , como fonte , r/onde CHRI-
STO a depositou. E assim como o Conselho a" Estado entre os
Portuguezes c mais Monarchias , que pôde corresponder ao Col-
legio Cardinalício ; os Tribunaes e Magistrados , que equivalem
aos Patriarchas e mais Dignidades ; e os Concílios , que se assi-

milhão ás nossas Cortes , ou Congressos Geraes Representativos das
Nações : nada disto embaraça , para que o nosso e mais Governos
deixem de ser Monarchicos puros ; da mesma forma me persuado»

que não obstão na Santa Igreja essas Jerarchias , para que deixe

de se considerar o seu Governo puramente Monarchico ; porque
se o Pontífice não he um Rei Ecclesiastico , he um Imperador,
que domina muitos Príncipes debaixo de uma commum Mo-
narchia.

Terceiro e ultime exemplo,

40 Concluamos com o terceiro e ultimo exemplo
; que por

ser colhido pela nossa mesma experiência , julgo fará toda a

força para nossa inteira convicção. Ninguém poderá , com
razão , negar (sem roubar-nos a gloria , que de direito e justiça

se nos deve), que os Portuguezes , sendo uma Nação pequena

no seu berço Europeo , se tem engrandecido , obrando no Mundo
o que nunca forão capazes de fazer os grandes Impérios delle,

A nossa Historia appresenta a cada passo infinitos factos tão fora

do commum , que mais parecem prodígios extranaturaes , que

obras dos homens. Os incrédulos os julgão fabulosos sonhos , ou

exaggeradas hyperboles ; e os circumspectos os invejão , reconhe-

cendo-os por verdadeiros, e sobre tudo admiráveis ;
porque não

podem escurecer , que só os Portuguezes forão os primeiros e

únicos capazes de esquecer o natural amor á vida , aos filhos e

á todos os bens , entregando-se á inconstância das ondas de mares

nunca d'antes navegados , nem menos conhecidos , só para levar

e plantar na Africa , Ásia e America as primeiras sementes da

Luz do Chriitianismo ; e abrir o caminho ao Commercio , não
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só das cousas necessárias , mas ainda á riqueza , prosperidade c

á perfeição das bellas artes : chegando a tão grande ponto nossa

gloria , que nas mais remotas regiões da terra não só era respei-

tado o nome, e temido o valor dos Portuguezes ; mas até pelas

Nações mais distantes buscada com sobeja veneração sua amizade,

como descreve Camões , Jacintho Freire de Andrada na
Vida de D, João de Castro , e outros Historiadores , fallando dos

suecessos do tempo de nossos Reis passados , principalmente do
Sr. D. Manoel : de maneira, que jamais a Nação Portugueza
poderá chegar , c menos passar do cume , ou gráo de tão avanta-

jada gloria e inexplicável grandeza , a que chegou nesses Séculos

de ouro e de felicidade. Tudo isto conseguio Portugal debaixo

dos prósperos auspicios de um Governo Mouarchico puro , signal

evidente , e consequência infaliivcl de que elle he o melhor , c
sobre tudo o mais conforme ao nosso caracter , Religião e costu-

mes , e o mais accommodado ás nossas circumstancias
; porque

contra a experiência nenhuns fundamentos , eu razões podem
haver, que convenção o contrario, salvo se forem appaientes ,

que são as armas dos sophistas, como diz Aristot. Lib. Per, , e

S. Thom. de/ais, 2, , e de que devemos fugir ; alias trocaremos
o verdadeiro pelo falso , ou pelo menos deixaremos o certo pelo

muito duvidoso , o que só pôde ser, ou effeito de tolice, ou
rasgo de temeridade.

Objecção contra a força deste exemplo tirada da contraria

experiência.

4.1 Assim o parece (diz D. Fortunata) ; mas esta mesma
experiência nos tem agora mostrado pelo contrario, que o Governo
JVlonarchico puro a nosso respeito tem sido muito a cau^a dos
males passados e presentes , que temos sofrido , e que por cumulo
de nossa desgraça teremos talvez de experimentar de futuro ; e
tudo isto por se não tomarem as effícazes medidas , e dado a tempo
as promptas providencias , que se poderião ter adoptado

;
porque

nos-^a ruina ha muitos annos se tem visto traçar , com publico
escândalo pelos Pedreiros-Livres , até na presença do mesmo
Throno sem rebuço algum

; quando se tivéssemos um Governo
menos dependente da Soberania , e mais activo pela repartição do
Summo Poder em diversas pessoas , que vigiassem pelo publico
bem , e mutuamente se obstassem no mal; talvez que nossa
desgraça não tivesse tocado o gráo, em que nos achamos , de
terem os Portuçuezes manchado sua maior gloria , lançando esta
nódoa de rebelliáo contra o seu legitimo Governo, denegrindo a
benra por tantos Séculos, e á custa.de tantos trabalhos .adqut-
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rida. He verdade , que este facto foi. obra só dos Pedreiros ; mas
a Nação he que o tem pago , assim como o innocente marido hc
muitas vezes a victima sacrificada pela iníiel e aleivosa consorte !

Ninguém me poderá negar, que possuímos um dos Reis mais
justos e virtuosos , que se pode desejar ; e isso não obstante
temos caminhado a passos largos á nossa fatal ruína ; o que
conclue, que nem o Governo Monarchico puro he tão perfeito ,

como pretendestes provar ; e nem tão análogo ás nossas circum-
stancias , como intentastes mostrar com toda a espécie de argu-
mentos , até da experiência, que neste caso parece convencer
do contrario.

Sustenta- se a verdade deste mesmo exemplo , e a solidez da sua

experiência.

4.2 Ainda que vossa objecção pareça ter algum pezo (lhe torna

a dizer a Presidente), todavia sua força se destroe pelos incon-
testáveis fundamentos , que vou expor-vos , e em que confio

sustentar minha opinião. Deveis persuadir-vos , que de todos os

Governos , em regra , nenhum he máo , e que qualquer delles he
capaz de fazer o bem de toda a Nação

;
posto que uns tenhão

mais vantagens , que outros , segundo as circumstancias de cada

Estado , entrando nelles o mesmo Governo Despótico , tomado
em um sentido mais restricto , em que elle seja desempenhado
por sujeito sábio e prudente , cujas qualidades sendo commum-
mente raras o acharem-se reunidas , por essa causa he muito peri-

goso o seu resultado. D 'onde se manifesta , que a queda dos Esta-

dos não costuma ter a sua origem principal na forma de Governo,

que se tem adoptado; mas nos vícios internos do mesmo Governo,

ou de algum dos visinhos mais poderoso , ou mais afortunado ,

que o pôde sacrificar á sua ambição ; por isso vejão-se todas as

Historias , e conhecer-se-hapela lição delias
, que se ãs virtudes

dos Estados se deveo o seu glorioso augmento, os vicios lhe esca-

varão sempre a sua destruição , e illudírão a mesma virtude ,

quando ella vive no meio desses vicios sem a prudente cautela ;

porque uma bondade nimia he sempre a mais segura preza , em
que se seva a sagaz malícia , para emprehender e conseguir sem

riscos os seus mais malvados intentos. Eis aqui o que nos ha

acontecido com o nosso bom Rei o Sr. D. Jjão VL t que dormindo

na boa fé , que lhe inspiravão suas virtudes , nunca desconfiou ,

como devia desconfiar , dos enganos , com que pérfidos adulado-

res o conduzirão á ultima ruina , senão quando já estava na borda,

do piecipicio a despenhar-se com a Nação. Creio que não igno-

raes miem foião estes enganadores. Mas se tendes nisto alguma
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duvida , ou incerteza , sabei que forão os nossos inimigos Mações ,

que minando o Throno , fascinarão com embustes tanto o nosso

amado Rei , como depois a Nação , quando arvorarão o estandarte

da revolta , illudiírdo-a com fantásticas promessas , para ver se ul-

timavão esta obra das trevas ;
pottjm de balde , porque a mão

de DEOS visivelmente nos protege f como o prometteo a nosso

primeiro Monarcha , e sua palavra não falta , nem se engana

quem nella verdadeiramente confia. Talvez ignoreis as tramas de

que se tem valido esta maldita Seita para realizar os horrorosos

intentos , e para vender nossos Reis e a Nação ? Eu voi-as vou

cm summa pintar.

Meios , de que te servirão os Mações , para ultimar seus

péssimos fins.

43 Estes ministros de Satanaz propondo-se a resuscitar os

já antigos erros do Atbeismo , ou Materialismo , em que se funda

sua infame Seita , não o podendo sustentar contra a Religião

Christãa e os Governos , que os encontravão , maquinarão uma
conspiração oceulta contra os Thronos e verdadeiro Altar , pela

qual se forão mutuamente dando as mãos , e introduzindo a roda

dos mesmos Thronos , e por todas as publicas administrações

politreas e Religiosas , para que como inimigos domésticos empre-
gassem insensivelmente todo o mortífero veneno com opportu-

nidade , e sern remédio ; porque ignorando-se o foco do mal , se

recebia no abraço da fingida amizade o golpe do mais perfklo

punhal , com que se traspassava o coração do innocente e incauto !

Desta sorte se tem não só profanado a Religião portmpios Sacer-

dotes introduzidos , para conspirar contra ella desmoralizando os

costumes ; mas igualmente se acha prostituída a justiça pelos seus

mesmos Ministros , que longe de terem servido de sustentáculo ,

como devião , da republica ,
pelo contrario tem cooperado só para

o sei naufrágio! Em vão tem trabalhado os zelosos da honra
de DEOS , e os offendidos da mesma justiça em recorrer aos legí-

timos superiores ; porque nelles tem encontrado, se não peores ,

pelo menos iguaes inimigos : não melhorando de sorte até aquel-

les , que tinhão a coragem de levar aos pés do mesmo Throno
as mais justificada* queixas contra as Auctoridades prevaricadas

pela mais escandalosa venalidade
;

porque achavão quasi sempre
as portas fechadas no santuário da mesma justiça até as mais
justificadas súpplicas, e indesculpáveis violências ; estranhando-se

ainda ao Vassallo atropellado a animosidade de inquietar o descanço
do Soberano , que attrahido do cântico da lisonja de enganosas

Serias
, que o cercavão , não ouvia as lagrimas e suspires dos
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filhos „ que de propósito se lhe escondião, fazendo-o exultar de
prazer das falsas lisonjas , com que o fascinavão , representan-

do-lhe a prosperidade e contentamento da Nação pela doçura do
Governo : quando pelo contrario a irreligião , a injustiça e ou-
sadia dos perversos crescia a passos largos pela falta de providentes

remedios ; e ao mesmo tempo que a resistência dos. bons e hon-
rados Cidadãos enfraquecia de forças por falta de apoio, que ani-

masse sua esperança. Em fim tem conseguido o fazer-se por este

desgraçado caminho , como tendes visto , a Santa Religião despre-

zível , c o Governo aborrecido ; aquella por sustentar os vicios

dos mãos Sacerdotes no meio do mesmo Santuário ; e este por

apoiar os Ministros e instrumentos da justiça corrompidos , para

ser por elles roubado e pizado o Povo da parte d'ElRei , tornan-

do~se o remédio cm mortifero veneno , e vindo-nos todo o mal ,

d'onde só nos devia vir o bem e a esperança do soccorro. Por isso

ó dor ! chegámos ao lastimoso estado , em que nos temos visto ,

da causa da Religião , do Throno e da Pátria não achar defensor

nem na mesma virtude ;
porque se achava suecumbida pelo can-

gaço dos anteriores empenhos sempre frustrados ! ! !

Justo sentimento do nosso amado Soberano*

44 Agora vejo (diz D. Leonor) , que se a nossa situação tem
sido digna de lastimar-se , quanto mais o deve ter sido a do nosso

bom Rei e sua amável familia ; tanto por se verem assim trahi-

dos pela mais vil perfídia , como por conhecerem , que de sua

illusão tem vindo tanto mal ao seu Povo , sendo sempre o único

fiel ! Mas graças á Providencia , que nos veio ainda a tempo
remédio de nossa Salvação ! O que resta porém he , que o nosso

e mais Soberanos presentes e futuros colhão desta experiência o
verdadeiro frueto do desengano , para se não tornarem a confiar

de pérfidos aduladores, que he praga , de que com muita diffi-

culdade se pôde isentar o Throno , como centro , ou fonte , aonde
nasce.

Grande causa do mal da parte de quem governa ; e mtdo de o prevenir

de futuro.

Assim he (lhe torna a Presidente) ; mas muitas vezes os

mesmos Soberanos tem a culpa de serem enganados , por não que-

rerem passar pelo trabalho de escutar e prover as queixas dos

Vasssllos offendidos , só por não passarem pela amargura, que
ellas trazem comsigo ; mas quem governa (para o fazer bem ,

como deve) , não pode deixar de lhe prestar ouvidos ; e o não o

fazerem he uma das principaes fontes , d'onde provém uma grande
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parte dos males á Republica , como nos tem succedido a nós ;

por isso se os Soberanos quizerem alcançar a incomparável gloiia

de fazer a completa dita dos seus Povos , tem neste mesmo mal
o mais profícuo meio d'achar o melhor bem. Sim : mostrou sem-
pre a experiência , que a causa principal da decadência das Nações
tem sido a falta de execução das Leis nas administrações de

lodos os ramos da justiça , Aristot. Polit. 3» , eS. Agost.
de Civitat. Dei liv, 2. : Logo de as fazer executar exactamente

resultará a perfeita felicidade da Republica: e nisto he certamente

em que está a maior obrigação e peso de reinar
;
porque a verdade

quasi nunca apparece diante do Throno senão deí>figurada , e os

Soberanos por acaso sabem o que se passa neste importante obje-

cto. Ha porém um meio muito accommodado de o poderem con-

seguir sem perigo de serem enganados , que he o prestarem facil-

mente ouvidos em Conselho privado a todas as queixas contra as

Auctoridades executoras das mesmas Leis : dando todo o peso

ás mesmas queixas , ainda as que parecerem de menor entidade,

providenciando o seu remédio com a possível promptidão, maior-
mente contra os que mais representão , e que tem por isso maior
obrigação de serem os exemplares: facilitando isto a ponto , que
o mais pequeno e desvalido Vassallo possa desde a sua pobre
choupana queixar-se ao seu Rei pelo Correio , e ver sem outros

protectores mais do que a verdade, vindicada a justiça pelo castigo

do injusto oppressor. E para que não possa ser ilíudido nesse
mesmo Conselho privado , quando consultar as pessoas probas ,

de que tiver feito escolha para o acerto da sua deliberação ,

deverá mandar fazer a Consulta dos negócios por copia dos papeis
sem o nome das partes , nem daquelles signaes, que lhe possão
despertar a idêa do conhecimento dos sujeitos, a quem o mesmo
negocio respeita ; para que ignorando contra quem interpõem o
seu juizo , decidão sempre com absoluta imparcialidade e perfeita

justiça. Em os Vassallos tendo a certeza, que toda a justa queixa
he necessariamente ouvida pelo Soberano , e de prompto casti-

gada qualquer violência e transgressão das Leis, nenhum executor
se animará a violal-as ; ante* os mesmos máos serão exemplares
da sua observância e guarda , não por virtude ; mas pela sua
própria conveniência. Ainda que este trabalho em ouvir todas as

queixas dos Vassallos pareça um pouco penoso ao Soberano, toda-

via o não he em essência ;
porque não só evitará outros muitos ,

simplificando assim aparte mais pesada do Governo; mas este

mesmo trabalho se irá gradualmente diminuindo á proporção da
vigilância da promptidão dos castigos , em que todos colherão o
frueto do exemplo e da experiência para dirigir a regra da sua
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cpnduçta : de sorte que tanto mais rápido e proporcionado for o
castigo da prevaricação dos funecionarios publicos

, quanto menos
motivos de queixas haverá; porque a necessidade os tornará obser-

vantes , e o Governo se tornará, até para os mesmos máos , doce ,

e todos o cobrirão de benções , vemlo-se prosperar á sombra da

fiel observância das Leis , que he o que nos tem faltado uni-

camente , e de donde tem vindo todo o mal á Nação Portugueza ,

que apezar de ter um Rei justo , e providentes Leis , se infelicitou

pelos máos executores delias : e cuja sorte experimentarão sempre
todos os Governos

, por melhores que sejão , em quanto não
vigiarem , e severamente castigarem as Auctoridades corrompidas

Meios como se pode fazer um Governo sobre tudo ditosa,

45 O Soberano , que quizer dar neste ponto um gráo ainda
<le maior perfeição ao seu Governo , deverá escolher sujeitos de

pequena representação , mas de muita probidade e alguma instruc-

ção , para os mandar viajar incógnitos por todas as Províncias

da Monarchia , a fim de explorarem a vulgar opinião sobre o pro-

cedimento , tanto dos publicos funecionarios , como do dos parti-

culares , que se fizessem célebres ou pelos seus talentos, artes c

virtudes ; ou pelos seus vicios e deboches , mandando fazer de
tudo assento» E para não poder ser enganado , seria bom fazer

examinar cada Província por três , ou mais exploradores , sem
saberem uns dos outros ;

porque na unidade , ou discordância dos

informes se poderia fazer um mais acertado joizo sobre o caracter

e condueta dos seus Vassallos , para assim repartir, e mesmo
adiantar tanto o premio, como o castigo á proporção da urgência

,

ainda antes de súpplica , ou queixa
;
porque neste empenho con-

seguirá o Governo , não só ganhar a confiança dos bons e hon-
rados para trabalharem por fazerem-se mais dignos ; mas também
para enfrear os orgulhosos pelo temor da espada da justiça , vendo
a sua vigilância : e assim cooperando todos , até mesmo os máos ,

por uma rigorosa necessidade , para o bem commurn , a Nação
tocará o ultimo ponto de felicidade ; e o Soberano se cobrirá de

immortal gloria
,
que seus inimigos lhe podeiáô invejar ; mas

nunca roubar
;
porque desta sorte seus Vassallos serão outros tan-

tos filhos
, que preferirão antes a própria morte , do que a perda,

ou offensa de tão estimável Pai.
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Sem a Religião Christãa , e o Governo mutuamente se auxiliarem ,

nem este , nem aquella floreeerâô.

46 Não acho maior difficuldade (diz D. Thezdora) z cxe-

cnção desses planos pela sua simplicidade , e de que se não pôde

esperar senão venturosos resultados
;
podendo desta sorte tornar- se

menos espinhosa a arte de governar , e achar-se até no próprio

mal o seu antídoto , como mostraste nesses caminhos , que deli-

neaste sobre o montão de tropeços e obstáculos , que impossibi-

litão o bem governar. Mas admiro--me ,
que entre os principaes

fundamentos , que apontaste , capazes de fazerem a dita de um
Governo, não enumerásseis o de fazer manter em toda a sua

pureza a Religião Christãa ;
porque só na sua perfeita observância

pode haver verdadeira felicidade , ainda mesmo cá nesta vida ;

pois se ella liga até o mais interno do coração do Vassallo para a

obediência , não obriga menos o do Soberano , e o de todos os

mais , que mandão á execução do mais justo. A experiência tem

provado entre nós esta infallivel verdade ;
porque em quanto pos-

suímos uma moral sãa , sustentada pelo leite desta Santa Religião,

nossa gloriosa felicidade não teve limites ; mas depois que caímos

no desabuso , e a devassidão contaminou os mesmos Ministros do

Altar, e as suas principaes. Jerarchias , temos sido o ludibrio do

Mundo : nossa casa tem sido a preza de quantos Vândalos a tem

querido saquear ; e a vil escravidão em um Governo impio e

bárbaro, sem DEOS , nem Lei , nem justiça , foi o merecido

premio , em que rematou nossa immor alidade!

As*im he (tornou a Presidente) ; mas persuadi-vos , que
nos caminhos , que tracei , tem grande parte esse .fim , que dizeis ;

porque consistindo a verdadeira Religião Christãa em actos inter-

nos da alma , em que não pode haver coacção externa do Governo
civil, só indirectamente j fechando-se as portas aos vicios pelo

castigo, e premiando-se as virtudes e o merecimento por meio
da execução de Leis justas : só nestas circumstancias he que a

Religião Christãa pôde florecer
; porque não tendo o máo occasião

de cair nos deboches , mas antes vendose necessitado pelos seus

interesses a seguir as pisadas da virtude, ainda que forçada,

se torna entretanto exemplar , e muitas vezes verdadeiramente
bom pelo habito e pela doçura da mesma virtude. Dest3 forma
se manifesta , que assim como a pureza da Religião Christãa só
pôde fazer um Governo perfeitamente bom e feliz ; pela mesma
razão só a boa ordem deste pode levar aquella Religião ao seu
grão mais perfeito , e por isso sem mutuamente se auxiliarem ,

cem esta, nem aquelle íioreceráó.

12
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Dificuldades , que encontra na execução a mais bem meditada
maneira de governar.

47 Agora porém a suppordes fácil e simples a execução destes

planos
,
que tenho apontado , como ensinados por Sábios Publi-

cistas , e desempenhados com immortal gloria por bons e excel-

lentes Príncipes , que pregoa o clarim da fama , tem isto com
Uido maiores dificuldades , i\o que consideraes

; porque supposto
não pareça ter grandes obstáculos o fazer executar com exacção
as Leis , todavia ha muitos escolhos , qua o impossibilitão ; não
só na sagacidade dos mal intencionados , que vigia sempre para
as Uludir todas as vezes que pode ; mas também porque he
quasi moralmente impossível o promulgar Leis tão prudentes e

justas , que não possão ser fraudadas por estes perversos , que só

cogitão de as paralyzar e fazer servir até aos seus mais vis inte-

resses. E se as mais sabias e justas Leis se podem temer na pra-

ctica da sua má execução , como nos aconteceo durante um
Governo legitimo e bom ;

que fará quando as mesmas Leis já
trazem o mortífero veneno communicado pela perfídia de um
Governo intruso , para sustentar a mais ímpia e iniqua usurpa-

ção ? Como nos suecederia , se por desgraça prevalecesse o Consti-

tucional Systema , machinado pelo hediondo Maçonismo , empe-
nhado em estabelecer e propagar a mais diabólica Seita anti-

christãa e antipolitica , em que só se cogitou de formar planos e

Leis fundamentaes e particulares, que tendo alguma apparencia de

bondade , para illudir a Nação , servissem aos Conspiradores para

os seus execrandos fins , e a conduzissem como vendada , sem ella

o perceber, ao mais lastimoso naufrágio , como teremos occasião

de mostrar mais largamente na analyse particular de cada um dos

artigos da Constituição e mais Leis , que nos propomos confutar.

Neste ponto fez pausa a Presidente , e depois disse : Demos
por concluída esta Palestra ; na seguinte terá D. Fortunata a seu

cargo defender ,
que a Constituição dada pelas Cortes a Portugal

lhe nulla t e por consequência não está a Nação ligada â sua obser-

vância , não obstante os reiterados jurafnenJos , que lhe tem extor-

quido para a sua guarda. Então poz-se a votos : Se se devião publi-

car estas reflexões das Académicas ? Deliberou-se , que sim ; e que

o resultado delias era: I. que o Governo Monarchico era entre

todos o que devia ter a precedência aos mais. II. E que quando a

não tivera em geral , a devia ter para com Portugal , tanto pela

practica e experiência de tantos Séculos , como por deverse conside-

rar este ponto um Decreto de DEOS a seu respeito.

Desfez-se neste tempo a boa companhia das Académicas, »»

lisonjeira esperança de a gozar na seguinte.



PALESTRA IV.

PI 26 DE JANEIRO DE 1823.

SOBRE AS NULLIDADES DA NOVA CONSTITUIÇÃO
PORTUGUEZA,

Nullidades da Constituição , que de novo se deu a Portugal.

48 %J Untas que forão as Académicas , D. Fortunata , dando

principio á discussão da presente Palestra, disse: Tendes provado

(a meu ver) com sólidos fundamentos , que não precisa a Nação
Portugueza Constituição fundamental de novo; porque a tem,

como se mostrou na Palestra I. e II. , e a melhor ,
que se pode

desejar, na ///. Logo pretendendo dar se-nos pelas Cortes outra

contra aquella legitima e óptima , he a me^ma não só supérflua ;

mas.nulla; tanto por estas razões, como por roais quatro in-

contestáveis fundamentos , que me proponho provar : I. Pela

falta de auctoridade legitima , que faltou na convocação destas Cortes.

II. Pela iIlegalidade dos Deputados, que as compozerâo. III. Pela

usurpação , com que as mesmas Cortes por um escandaloso despotism9

se arrogarão o direito de legislar sobre objectos , para que não tinhão

,

nem podião ter auctorida de alguma. E IV'. finalmente feia illegiti*

midade da votação sobre as matérias decididas nas mamas Cortes ,

tanto por ser extorquida á força dos Vogaes honrados , vedando- se- lhe

até ofaliar a favor do bem da Nação , como pelo modo tumultuario ,

com que erão tomados os mesmos votos , para sefraudar a verdade ,

quando conviesse a certa facção de Conjurados , de que erãoformadas
as mesmas Cortes na maior parte dos seus chamados Deputados.

Demonstra-se a primeira nullidade da Constituição.

4.9 Principiemos pela primeira nullidade. Só o Soberano ,

ou quem na sua falta o representar > he que pode, geralmente fal-

lando , com direito convocar Cortes neste' Reino de Portugal ;

porque sendo o chefe da. Nação pelos inauferíveis direitos de
absoluta Soberania , como se tem mostrado nas antecedentes Pa-
lestras

> eó a elle , como Senhor, podia pertencer o direito de
decidir da necessidade da sua convocação , pois em todo o corpo
bem ordenado e Jegal sempre o cabeça, ou chefe he a fonte d'onde
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devem emanar todas as ordens para a celebração dos actos neces-

sários para o seu fim : do contrario não seria corpo , mas um
monstro informe. Alem disso tendo as Cortes entre nós sempre
por objecto tractar os negócios mais importantes para a Nação e

para o seu Rei , como tiverão por assumpto todas as que nella

se tem celebrado ; he a todas as luzes evidente , que o mesmo
Rei devia ter nellas e na sua convocação toda , ou pelo menos
a maior influencia , por ser a parte principal e a mais interessada :

l\o contrario seria usurpar-lhe , não só o dever do respeito , que
he obrigado a prestar todo o Vassallo ao seu Rei ; mas muito
mais o direito de obrigação perfeita

,
que pelo pacto social se lhe

deve. Ninguém poderá negar
, que estas Cortes , de que tracta-

mos , e em que se fez a Constituição , não forão convocadas por

El Rei o Sr. D. João VI. , nem pela legitima Regência
,
que neste

Reino o representava ; mas antes bem pelo contrario forão cha-

madas por um Governo intruso , por uma conspiração de ímpios

rebellados contra o mesmo legitimo Soberano só com o fim de o

desthronar e instaurar outra espécie de Governo., que apoiasse

a oceulta Seita dos Pedreiros- Livres % que se pretende patentear

e estabelecer sobre as ruinas do Tbrono e do Christianismo , segun-

do os seus diabólicos fins. Logo taes Cortes de Facciosos-, e a Cêtisti-

iuição , que nellas se fez , são nullas , tanto por não serem convo-

cadas pela legitima Auctoridade , que só o podia fazer, como
por ser tudo machinado por um bando de perversos sediciosos ,

reos de alta traição Divina , e humana , os quaes longe de pode-

rem practicar acto algum legal, antes como membros podres , para

nada servem , senão para o castigo , que merece a gravidade do

seu crime , e para exemplo da maior execração.

Objecção , que parece sustentar sua validade.

50 Parece-me (diz D. Cândida)
, que vos enganaes , em

quanto suppondes, que o nosso Rei o Sr. Ú.João VI. não interpoz

a sua Auctoridade para a convocação destas Cortes, aonde se fez a

Constituição publicada em 23 de Setembro de 1822, quando o mesmo
Senhor por expressa ordem sua enviada do Rio de Janeiro, aon-

de se achava , approvou a convocação de Cortes , que a legitima

Regência
,
que o representava neste Reino , tinha deliberado fazer

,

como se publicou na Proclamação do i.° de Setembrs de 1820 ,

nomeando-se pela Portaria da mesma data os Membros da Com-
missão Preparatória dos trabalhos , que havião de servir de as-

sumpto ás mesmas Cortes. E alem disto pelo Decreto de 24 de

Fevereiro de 1821 , ratificado no auto de juramento de 26 do

mesmo mez e anno no dito Rio de Janeiro , conveio o Soberan©
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em tudo quanto fizessem estas Cortes, tanto que assim que

chegou a Portugal, jurou em 4 de Julho de 1821 as Bases da

Constituição por ellas feita , e cuio juramento reiterou de guar-

dar a mesma Constituição , depois que se concluio em o i.° de

Outubro de 1822 ; em consequência do que se acha supprida

qualquer nullidade ,
que nellas possa ter havido.

Destroe-se aquella objecção , e se confirma mais aquella primeira

nullidade.

51 Persuado-me (lhe torna D. Fortunata) , que vós he que

estaes enganada em suppordes, que as Cortes se convocáião pela

«determinação í!íí legitima Regência posta pelo Soberano , e por

elle approvada essa medida
;
poique antes pelo contrario taes deter-

minações ,
que tinhão por objecto convocar Cortes legitimas ,

Segundo os costumes da Nação , que era o que determina o

Rei, se teve em nenhuma couta, bem como as ordens da sua

Regência , a qual no dia 15 de Setembro de 1820 foi deposta por
um bando de Facciosos de Lisboa , de mãos dadas com os pri-

meiros Conspiradores , que no dia 24 de Agosto do mesmo anuo'

tinhão na Cidade do Porto levantado o estandarte da rebellião ;

tanto assim que estes reunidos áquelles formarão um só corpo,
que chamarão Governo interino , mas na realidade intruso ; e este

Governo usurpador apoderando-se, por força , do Reino, hè que
em Portaria de 27 do mesmo mez de Setembro de 1820 por sua

arbitraria auctoridade convocou estas chamadas Cortes , sem con-
templação alguma ao nosso amado Soberano , nem á sua Regên-
cia , nem ao que elles tinhão determinado, de se convocarem
segundo os costumes da Nação ;

porque longe de assim o fazer,

antes as convocarão por uma tão arbitraria c nova maneira , como
aquella , com que elles mesmos se tinhão levantado e usurpado o
seu Governo. Agora em quanto a dizerdes , que EIRei o Sr. D.
João VL tem approvado e jurado a Constituição : he verdade , que o
parece ter assim feito de mero facto, mas não legalmente , e de*

Direito; porque todos esses actos, que parecem approbatorios

da parte do nosso Soberano , não tem sido mais do que uma serie

de violências extorquidas pelo terror do medo e da força , para o
fim de evitar a eífusão de sangue dos Vassallos', e mesmo do seu ,

como lhe tinha provado a experiência no suecesso de Luiz XVI.
da França, que foi sacrificado pela Revolução dos Pedreiros-Livres

,

igual a esta , que agora brota entre nós e outras Nações
;

porque
Se se oppozesse á Revolução, abria a porta a muitos males, e divi-

dindo os Portuguezes em partidos seria elle e a Nação victima dos

usurpadores
;
pois tinhão-se apoderado do poder e da força armada
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com o precioso do Estado : por isso esta deliberação do nosso
amado Soberano só podia ser inspirada por DEOS, por cuja causa
não podia deixar de ter o mais feliz resultado , que teve.

Nova objecção , em que parece mostrar- se não ser essencial a
aucloridade do Rei na convocação das Cortes,

52 Convenho (diz D. Fausta), que tendes razão, em quanto
affirmaes ?er nulla a convocação das Cortes, de que se tracta, feita

por um Governo intruso de rebeldes usurpadores ; mas persuado-
me a não tendes toda

,
quando vos empenhastes em querer provar ,

que as Cortes só podem legitimamente ser convocadas entre nós
pelos Soberanos,; porque todas as vezes que se fizerem necessá-

rias por occasiâo de ter acabado a sua Dynastia ; ou se achar
prisioneiro entre inimigos ; ou se fizerem urgentes para obstar a

abusos e excessos do mesmo Soberano , e para obviar males , de

que elle só he a causa , já se vè ,
que em qualquer destas cir-

cumstaneias he impracticavel essa legalidade ; e se a Nação por

si não tomar as convenientes medidas para se convocar pelos seus

representantes
, perecerá infalivelmente por falta de remédio. E

tanto he verdade o exposto, como se prova por dois exemplos
acontecidos entre nós: o primeiro na morte de EIRei o Sr. D.
Fernando, em que a Nação por si só convocou Cortes em Coim-
bra no anno de 1385, para acclamar ao Sr. D. João I. , antes

Mestre de Aviz , para obstar a usurpação de D. João l. de Castel-

la , como se mostrou no §. 15. desta academia : e o segundo nas

Cortes chamadas pela mesma Nação em Lisboa , pelas quaes em
9 de Junho de 1668 foi deposto o Sr. D. Affcnso VI. , e se accla-

mou seu Irmão o Sr. D. Pedro 11. , que se não quiz chamar
senão Regente , tomando o Titulo de Rei só depois que elle

morreo em 1683. Por tanto assim como até hoje ainda ninguém
duvidou da legitimidade destas Cortes , apezar de não terem sido

convocadas pelos Monarchas ,
por ser impracticavel naquellas

conjuncturas : parece que o mesmo se pode dizer nas em que nos

achamos de se achar o nosso Rei , tendo-nos entregue a quem nos

deixava caminhar para o precipício; e em cujas circumstancias ,

parece quasi análogas , competia á Nação usar do mesmo direito ,

provendo o necessário remédio.

Resolve' se a mestna objecçãa , sustentando- se a nullidade arguida,

53 Confesso (torna a dizer D. Fortunata) , que esses factos,

que apontaes , são excepções da regra geral ,
que propuz ;

porque

no primeiro caso do Sr. D. João /. , antes Mestre de Aviz , não

havia Rei , que pudesse convocar as Cones f e por isso achando-se
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vaga a Coroa e desligada a Nação de todo o vinculo cbligatcrio

do pacto social , e em sua plena liberdade , a ella competia eleger

Rei ,
que não tinha , e dispor de si como no principio de qualquer

Monarchia , por um direito perfeito, segundo se practicou nesse

caso , o que a razão mostra , e de Direito o' prova Mell. Frkir.

Hist. Jun Civ. Lusft. cnp. VIL §. 66. not. («-},

No segundo caso do Sr. D. Affcnso VI. , como elle se julgou

desassisado , a-chava-se a Nação oiíã ; porque ao Soberano era- lhe

impossível por falta de capacidade practicar acto algum legitimo

do Governo ; por isso estando a Nação desta forma sem Rei , a

ella só competia o direito de lhe nomear o Tutor e Regente . como
acontece todas as vezes que elle he menor, ou se acha prisio-

neiro, como succcdeo a Fernanda Vil. da Hespanha , captivo e

a mais Família Real pelo Usurpador Napoleão. Mas nós os Por-

tuguezes em nenhuma destas circumstancias nos achávamos
; por-

que estando o Sr. D. João VI. nos nossos Estados, exercendo na
Corte do Rio de Janeiro todo o legitimo poder Real , a ponto

delle convir, que se convocassem , segundo es costumes do Reino , ,

as Cortes , que a legitima Regência tinha deliberado convocar ,

como disseste ; o abusar destas determinações do nosso Soberano ,

comro fizerão os Usurpadores em lhe roubar todo o Governo , em
chamar as Cortes de seu arbítrio contra os costumes da Nação ,

em desprezo da legitima Auctoridade do Rei, de quem não fizerão

caso algum neste negocio, sendo a parte principal nelle , isto

sobre fazer nullo quanto se deliberasse em tão illegaes Cortes ,

exige o mais exemplar castigo contra os principaes cabeças desta

criminosa Conjuração.

Sustenta~se a segunda nullidade da Constituição*

54 Passemos á segunda nullidade da Constituição. As Leis
«onsuetudinarias , quando tem os caracteres essenciaes , obrigão
igualmente como as escriptas , segundo todas as regras de Direito ,

tanto Publico , Instit. de Just. lib, I. ///. 2. de Jur. Nat, , Gent.
et Civ, §. 9. , como Pátrio , Lei de 18 de Agosto de 17 69 §. 14,

,

confirmado por uma praxe inconcussa attestada por Barbos, ax.

jur. verá. Consuetudo n.° 161. , e Mell. Freir. Instit. Jur> Civ.
Lusit. lib. I. tit. 1. §. 9. Isto supposto : e ainda que a Nação
Portugueza não tenha Leis escriptas , que regulem o modo da
convocação c facção das Cortes ; todavia temos as precisas Leis
consuetudinárias , que o oídenão , tão antigas , como a mesma
Monarchia , e tão conformes , que da mesma maneira , que se

convocarão as primeiras e fundamentaes da Nação em Lamego ,

por igual forma se tem chamado todas as mais
, que nella tem

havido , e a que tem sido chamadas as três classes , de que se
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compõem todos os Estados, que são de Kohreza , Clero e Povo :

representada a primeira por todos os Titulares , Senhorios, Gran-
des do Reino e Corpos Diplomáticos de Graça, Justiça c Fazen-
da: a segunda por todos os Arcebispos e Bispos pelo Clero Secu-
lar , c os Prelados de todas as Ordens pelo Clero Regular : e a
terceira por dois Procuradores de cada Cidade c Villa das que
no Reino por seus antigos privilégios e serviços tem voto em Cor-
tes , escolhidos pelas respectivas Cameras das pessoas mais qua-
lificadas e conspícuas dos seus destrictos , c que tem o seu assento
nas mesmas Cortes pela ordem

,
que se moura na Planta , que

vai no fim em N. II.

Ninguém ignora, que o Governo intruso , apartando-se intei-

ramente destas Leis e costumes do Reino , convocou as Cortes ,

de que tractamos , por uma maneira arbitraria , e segundo os seus

sinistros 'fins , como se deixa ver das lnstrucções , que forão

remettidas aos Magistrados Presidentes das eleições no Aviso de
8 de Novembro de 1820. He verdade , que o Juiz do Povo de

Lisboa , auxiliado pelo General da força armada , Gaspar Teixeira

de Magalhães e Lacerda , no dia 1 1 do mesmo mez e anno suffocárão

esse plano , fazendo , que se approvasse a Constituição Hcspanhda ,

para servir entre tanto de modelo e de Lei, em quanto se não fazia

a Constituição
, que regulasse este ponto , e segundo aquella Consti-

tuição Hespanhola se expedirão novas lnstrucções pela Circular de

22 do mesmo mez e anno. Mas nem o Juiz do Povo de Lishoa y nem o

General podião legitimamente pracíicar este acto
;
porque de forma

nenhuma podião representar nevn aquella Cidade simplesmente,

quanto mais toda a Nação , a que aquelle negocio pertencia: e

nem menos aquella Constituição Hespanhola , dict3da assim pela

força » podia ser admittida entre nós •, já porque a coacção nunca

podia produzir vinculo de obrigar ; já porque era Lei estrangeira,

e como tal reprovada a sua execução em Portugal pela Lei de 18

de Agosto de 1769 §. 9. e 10. , maiormente tendo Lei consuetu-

dinária legitima entre nós ,
que regulava o negocio; e já porque

aquella Constituição Hespanhola adoptada he uma obra dos mesmos
PedreiroSfLivres , machinada por iguaes Conspiradores contra o

Throno e Religião Christaa de mãos dadas cora estes mesmos
Revolucionários para iguaes fins sinistros e communs ; e por isso

a sua escolha foi um parto de mancommunação, ou um effeito de

imprudente arbitrariedade, em cujas circumstancias a sua enti-

dade deve ser nenhuma ; e já finalmente porque este Governo
interino, ainda que não fosse de intrusos e facciosos, nunca

podia ter direito de legislar sobre esta matéria
;

por quanto sendo

a faculdade de legislar o maior e roais importante de todos os
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direitos da Soberania, Mell. Freir. Instit. Jur. Liv* Lusit,

lib. /. ///. /. §. 3. , só pela verdadeira Soberania pôde ser desem-

penhado , e nunca por uma interina ,
que meramente administra

como guarda \ e não como Senhora os negócios, para que não peri-

guem. D'onde se o Governo interino não pode legislar em negó-

cios de tanta importância como este , maiormente não sendo ne-

cessário ,
por se achar providenciado por Leis consuetudinárias ,

auetorizadas pelos Soberanos por tantos séculos , ccrr.o poderia

legitimamente revogar estas" um Governo intruso ? Lego taes

Cortes convocadas por uns Revolucianarios contra os legitimos

costumes do Reino não são mais do que um acto de violência e

usurpação , sem mais direito do que o da força.

Defeitos , que parece haverem nas antigas Cortes legitimas

de Portugal.

55 Assim deve ser , diz D. licencia ; mas não podereis

negar-nos f que essas Cortes convocadas á maneira dos antigos

costumes da Nação , supposto fossem ajustadas com os dos tempos
cassados /todavia o não podião ser nas nossas actuaes circumstan-
cias , em que temos mudado de costumas pela erudição e polidez :

pois repugna com a razão , que todos os Fidalgos , ou Grandes
ssejão chamados a ellas , ao mesmo tempo que só se convocavão
os meros Representantes das Classes de ambos os Cleros , e a
penas os Procuradores dz menor parte das Cameras do Reino ,

o que fazia uma desigualdade um pouco intolerável , em que o
partido das duas primeiras Classes de Nobreza e Clero sempre
prevalecia contra a ultima ào Povo t que sendo a rraior-, era a
jmenos representada; pois a maior parte das Cameras devendo
também ser contempladas , não tinhão voto algum cm Cortes.
Eis aqui o motivo, por que o resultado em munos negócios im-
portantes tem sido sempre contra o bem da Nação, como entre
outros ramos tem acontecido no da agricultura

, que tendo servido
êe assumpto ás deliberações de muitas das passadas Cortes , nunca
pôde melhorar sua condição

;
porque sendoo peso de innipporta-

veis direitos Dominicaes z causa da sua decadência, e impossibi-
lidade de poder florecer

, como a maior parte desses direitos erão
possuídos pela Nobreza , e pelas Corporações Religiosas Seculares
c Regulares , que erão os que tinhão maior voto nas Cortes ;

por
asso as reclamações e síjpplicas da parte do Povo ficarão sempre
frustradas pela desigualdade dos votos , e pela influencia das outras
Classes

,
que como interessadas , inutilizavão sempre toda a justi-

ça da parte do mesmo Povo.
Tendes

, a meu ver , toda a razão , lhe tornou D. Fortunata*

13
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para assim o pensar ;
porque vos confesso estou igualmente per-

suadida , que essas Cortes convocadas pelos antigos costumes
padecem esse defeito de alguma desigualdade , e outros fáceis de
remediar; mas persuadi-vos não só que ninguém pôde emendal-os ,

seimo o Soberano por si , como legitimo Legislador , ou perante

as Cortes ; mas também que muito maiores vicios e desigual-

dades tem essas novas Cortes , que se lhes substituirão , nas quaes
pelo contrario a Classe do Povo , sendo a menos importante em
taes negócios , por ser a mais fácil de subornar e illudir , foi a

única votante, sendo excluídas as outras duas Classes de Nobreza
c Clero , em notória usurpação de seus direitos.

Mostra- se o principal vicio das Csrles Constitucionaes ,

que foi excluir as Classes da Nobreza e Clero,

56 Parece-me (diz D. Dorothea)
, que estaes enganada em

asseverar , que as Classes da Nobreza e Clero forão excluidas da
votação activa e passiva nas eleições, quando não foi assim : tanto

que muitas pessoas destas duas Clesses até forão effectivamente

escolhidas para Deputadus , á excepção da parte do Clero Regu-
lar ; porque a respeito destes concordo comvosco , e em que se

lhe fez uma escandalosa injustiça na sua exclusão: por quanto
elles são igualmente Cidadãos como os mais , e por certo dos mais
dignos pela sua probidade e sciencia , que em nenhuma Classe

de homens se acha tão commum ; suppo?to não faltem entre elles

também seus membros podres , que não podem tirar o mereci*

mento á parte sãa , assim como a perfidia de Judas em nad*i

maculou o Santo Apostolado.

Vós he que estaes enganada , lhe tornou D. Fortunata f

quando suppondes , que as Classe* de Nobreza c Clero Secular

não forão inteiramente excluidas da eleição activa e passiva
;

por-

que adverti ,
que ellas não forão admittidas como Classes , mas

como mero Povo : e nisto he que está encuberto o mais mortífero

veneno , cm que não reparaes , e os mais , que se tem com isto

illudido ; por isso attendei-me : Já sabeis , que todo o fim destes

malvados Pedreiros ,
que tem machinado a presente Revolução ,

todo se encaminha a destruir o Throno e Altar, como serem
mostrado já de sua criminosa condueta , no que temos dito , e

mais se evidenciará pelo que havemos de dizer : por isso como
estas Classes de Nobreza e Clero tem como as principaes da Nação
muita ascendência nerla , e todo o interesse na persistência da

Monarchia e da Religião Cbristãa , de que depende certamente a

sua existência, era forçoso aos Conspiradores ,
para as. suas vistas ,

o destruir esta influencia neste negocio das Ctrtes , illudindo a
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Nação por um modo capcioso , que foi o de separar a união destas

Ciasses , e reduzir tudo a Povo. Por isso se vimos ,- que alguns

Fidalgos , ou Bispos forão eleitos para Deputado na confusão do

mesmo Povo , forão tão poucos , que seus votos ,
ainda que fos-

sem muito judiciosos , se tornarão inúteis no concurso da facção

contraria , superior em vogaes ;
por cuja causa venceo em tudo

este partido, como pretendia , para fazer , como fez , uma Consti-

tuição ,
que apoiasse seus malvados intentos.

Desculpa , que merecem os Deputados probos , que interviera*

na Constituição.

57 Assim será (diz D. Violante) ; mas não me podereis negar ,

que na escolha dos Deputados para essas Cortes , em que se fez

a Constituição , recaio a sorte na eleição de alguns varões conspí-

cuos , conhecidos pela probidade da sua condueta, e de que derão

algumas provas em advogar a justa causa da Nação em falias ,

que no Congresso pronunciarão , muito circumspectas e eruditas ;

por isso custa-me a crer
,
que taes varões se deixassem ligar sem

fazerem os últimos esforços , para que a Nação conhecesse se lhe

preparava não uma regeneração , como s* lhe tinha promettido,;

mas' um trágico e desastrado fim ! Mulher sou eu frágil ; mas

a minha fidelidade e o meu mesmo próprio interesse não pode-

rião olhar sem horror, encarando com este pungente espectáculo,

de ver minha Nação trahida pela mais negra e vil perfídia , sem
me arriscar , ou a fazer os últimos sacrifícios pela minha Pátria ,

ou a rctirar-me de parecer cúmplice na companhia de taes mal»

vados ;
porque me persuado, que sem obrar um destes extremos ,

padeceria minha honra uma indelével mancha !

He verdade (torna a dizer D. Fortunata) , que nas eleições

de Deputados recaio a escolha em algumas pessoas de inteira

confiança; mas estas conhecendo a facção contraria, e temendo
expor-se sem frueto do bem do Estado , por força de uma rigo-

rosa prudência afrouxarão nos rasgos de uma umbrosa honra.

Mas não me podeis negar, que estes Deputados são dignos de
toda a desculpa , e que se se não animarão a defender a justa causa

com todo o calor , foi porque conhecerão , que erão tão poucos

os fieis , e que tudo seria baldado
;
porque a facção contraria

muito de propósito abandonou o antigo modo de eleger os Depu-
tados de Cortes ; porque sabia lhe não era favorável aos seus

intentos; por isso escolherão o de que se usou muito de caso

pensado , para enganar o Povo com a fingida liberdade de votos

na eleição dos mesmos Deputados , quando ninguém teve nella

menos voto c liberdade do que aquelle Povo, que se lhe dizia
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ser o único votante
;

pois achando-se entre este encobertos os
Cênspiradores

, que se nlo conhecião , nem menos os seus rins ,

estes co n capi de zelo do bem publico , fizera.) um ião escan-
daloso sob.mio

, e ião universal no Reino, sem escaparem nem
as mais insignificante. Aldeãs , tudo para que fossem escolhidos
para Deputados os Mações , foco oceulto desta Conjuração , que
chegou isto a ser motivo de se abrirem infinitas devassas de
sobornos , e aparecerem saiyras , pasquins, e de se fomentarem
immensas discórdias entre os pretendentes ; o que tudo sendo
um insanável fundamenro de nullidade a tudo quanto podião fazer
taes Deputados eleitos com tão manifestos sobornos , todavia o
Caverna e as Carte* conhecendo isto , não fizerão caso de tão im-
portante illegalidade ; signal claro , que o mesmo Governa e Cortes
querião e approvavão a maroteira , ou patifaria., que não tera
yutro nome tal modo de proceder..

Digressão plausível»

57 Passando agora a sustentar a terceira nullidade da Consti-

tui çâo , offerece-se me dizer, que se o modo, tanto da vocação das

Cortes, como da eleição dos Deputados, se desempenhou pelas

mais escandalosas poucas-vergonhas , o procedimento e condueta
das mesmas Cortes excedeo muito estas , alem do que se podia

mesmo esperar de taes princípios ! Eu desanimo de poder pintar»

vos as sanguinárias e horrorosas scenas , que se representarão

nesta tão espantosa , como verdadeira tragedia! Porque os espí-

ritos mais desorganizadoras , que pudesse vomitar o Inferno ,

e que se apossassem do corpo moral das Cortes , não poderião

inspirar- lhes tão fatal cumulo de males , como ellas tem feito

pesar sobre o enganado Povo , que os escolheo
; parecendo que

esta tropa de malvados menos se juntou para roubar-nos e fazes

©s seus sórdidos interesses , do que para rasgar , espedaçar e esma-
gar tudo quanto de sagrado e profano havia na Nação ! ! !

Suspendei um pouco o calor de vosso discurso (lhe diz a

Presidente) para advertir , que vos descaminhaes da estrada , que
deve guiar-vos. Fitai vossa attenção em advertir, que nós por
ora neste lugar só nos propomos tractar dos factos externos , que
tirão toda a auetoridade ás Cortes , de que tractamos ; porque
dos excessos , que practicárão , teremos occasião em lugar mais
próprio de o discutir na Analyse Interna de cada um dos artigos da

Constituição
, que temos par objecto confutar. Por tanto restringi

vosso dizer só a sustentar as nullidades externas dessa Consta
tuição , que he o que está a vosso cargo.
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Prova- se a terceira nuUidade da Constituição.

58 Reconheço meu engano (continua D. Fortunata), E j, as-

sando a emendar meu erro , e á terceira nuUidade da Csnuituiçãê ,

digo : que as Cortes forão e são bm monstro sem pcs , nem

cabeça ; isto he , sem base fundamental , nem legitima ordem.

Principiemos pela cabeça : he um. axioma, que ligados entre si

dois , ou mais contrahentes pelo vinculo da obrigação de um
contracto ju^to , não he licito a cada um dos contrahentes de

seu arbítrio nem restringir , nem innovar o mesmo contracto

sem expresso consentimento dos mais interessados
; porque do

contrario infringiria a sua obrigação , e usurparia o direito alheio ,

Martin, de Jur. Nat. tom.l. cap. 15. §.456. » c Mell Freik.
Imlif. Jur. Civ. Lus. liv. 4. f/7. 2. §. 4* Não se pode duvidar >
que a Nação Portugueza se acha ligada por força do Contracto , ou

Pacto Social voluntariamente acceite , e justamente confirmado

pelo effeilo de Séculos com o Sr. D. João VL na qualidade de
legitimo descendente da Casa de Bkagança , corno se mostrou

no §. 2. e seg. delta Academia, Em presença do exposto não podia

a Nação de forma alguma mudar as Condições deste Pacto sem
expresso consentimento do Soberano , presidindo ás Cortes , como
Cabeça e principal parte contractante neste negocio» para fazerem
as modificações ao primordial pacto , em que legitima e unani-
memente se convencionassem: do contrario tudo obrado sem a
sua presidência he nullo , por ser opposto não só a todas as regras

de razão c justiça ; mas por ser um sacrílego attentado contra
os principaes direitos do Soberano , que todo o Vassirllo tem
obrigação de respeitar como sagrado*. Presenciámos , e o mostra
a mesma Constituição , que ella foi feita cm Cortes , em que
EIRei o Sr. D. João VL não só não presidio, nem foi ouvido;
mas antes foi pelo contrario absolutamente excluido de tudo ,

como se não fosse parte interessada ; tractando-o até cem tanta in-

dignidade ,
que o reduzirão de Senhor a verdadeiro ereravo ; não

sendo mais do que um simples mandatário , obrigado a servir de
instrumento servil para executar o que lhe ordenarem as Cortes,
como prova a mesma Constituição til, 4. cap. i« ; as quaes Cortes
abusando da sua auetoridade , se arrogarão despoticamente com
todo o direito de Soberania , usurpando-a violentamente pela sua
arbitrariedade ao legitimo Senhor , segundo se vê da mesma
Constituição tit, 3. <•*/>,« 4. , a quem escravizáião peia mais negra
perfídia , e nunca visto desaforo.
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Conchtc-se com admirações interrogatórias , que as Cortes são um
monstro sem pis , nem cabeça,

59 Serão estes por ventura os chamados rcSc,%«*4*r« da Naçã$
Porti/gueza, que tanto blasfemarão contra o despotismo e a injustiça

dos Governos legítimos? Em que Código estndarião estes Ímpios taes

Leis , que os podessem auetorizar para pôr freio ao seu e nosso
amado Soberano , como alguns dos Deputados tiverão o desacordo
c a ousadia de publicar nas Cortes , e tractal-o com maior despre-

zo , como elle nunca tractou . nem o mais pequeno e infimo dos

Vassallos ? Porque jamais ninguém foi julgado sobre os seus di-

reitos sem ser ouvido com a sua justiça, Mas as Cortes até

negarão ao Sr. D. João VI. essa consolação da audiência e defeza ,

que jamais se negou a ninguém , segundo o Direito Natural, que

reconhece o pátrio naOrd. liv. 2. ti/, i. §. 13., concedendo-lhe
o quasi nada , que lhe deixarão , como quem lhe liberalizou uma
mercê , ou antes lhe deu uma esmola do mesmo , que era seu ,

por muito favor ! ! ! E chamão-se estes impostores liberaes , quan-
do até do alheio são tão mesquinhos para o seu próprio Senhor!

Bem sei , que a sua liberdade he no pensar e obrar , com que

enganarão a Nação : porque assim que a acolherão agrilhoada, até

as palavras e os pensamentos lhe quizerão impedir de sorte que
qualquer pensamento directo , ou indirecto contra a Constituição

e seus sectários era um crime tão atroz
, que não admittia nem

defeza, nem miserkordia , tornando-se essa chamada liberdade

em a mais espantosa escravidão! Que inquerencias e vergonhosas

contradicçóes ! As idades futuras , que nós suecederem , quando
chegarem a este ponto histórico , o terão por fabuloso ! Porque de

tão ridículos meios e injustos fins nunca parece foi capaz toda

a malícia humana, excepto a de Napoleão , monstro detestável,

Pattiarcha destes vis sectários, ^uixête das mais nefandas maro-

teiras , ç o Imperador da escoria de tão malvados patifes ! A' vista

do exposso fica manifesto , que taes Cortes não forão mais do

que um monstro sem pés , nem cabeça , nem alma
;

porque só

quem a v\%o tem he que podia practicar o que nellas se fez.

Continua-se a sustentar a mtsma matéria da futilidade das Cortes*

Ainda que tendes toda a razão no que concluís (lhe respon-

rleo D. Libania), com tudo vol a não acho no fundamento, que

tomaes , de não haver nas Cortes uma Cabeça ; porque se todos

os mezes se elegia d'entre os Deputados um Presidente , que lhe

podia faltar a este corpo para se dizer ordenado \

Assim parece (diz D. Fortunata) \ mas na realidade tal cabeça

foi aeria e fantástica ,
porque ninguém pode contractar comsigo

\
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pois são essencialmente necessários dois , cn mais contractantes

em toda a convenção, Mart. de Jur. Nat. tom A, cap. 15 §450.
Não me podeis negar, que as Cortes sempre tem por objecto

resolver alguma duvida sobre o Pacta Social , cm que ião contra-

ctantes d'uma parte a Nação representada pelos Deputados , e da

outra o Soberano: Neste ponto de vista como se poderá conceber ,

que o Deputado Presidente represente ao mesmo tempo a Nação
e o Rei , sirva de auetor e de reo , aceusando e defendendo simul-

taneamente ? Confesso que tal absurdo não dá honra aos seus in-

ventores
\
porque só em cabeças loucas , como as dos Pedreiros ,

he que podiáo caber estas ficções, que só quadrão a obras de

phantasia, em que não podia deixar de parar, como parou , todo

este negocio de Cortes , em que tal era a cabeça , tal devia ser o
corpo e os pés , ou base ;

porque para se dizerem legítimos os

actos practicados por taes Cortes , representadas não por Classes ,,

mas por especiaes e particulares procuradores de cada Provinda,
era necessário , que os mesmos negócios fossem deliberados sem-
pre por todos os Deputados , e a falta de um annullaria todo o

acto
;

por quanto a falta do voto desse Deputado deixaria sem
obrigação aquelles constituintes, que elle representava como man-
datário : alem disso o voto muitas vezes de um só pode ser

decisivo , por fazer propender para uma das partes o empate das

opiniões ; em cujas circumstancias podia muito bem sueceder ,

que o voto , ou votos , que faltassem , fizessem mudar a face dos
negócios , se assistissem , para decisões contrarias , e cuja incer-

teza tornaria os actos assim deliberados sem a devida auetoridade

e vigor ; tanto por estas razões, como ainda mesmo por serem
practicados contra a Lei , que tinha regulado aquelle numero de
vogaes , em cuja desobediência de uma Lei repugnava estabele-

cer-se outra. Não havia este inconveniente, quando a Nação
era representada por Classes

; porque como não havia numero
certo de vogaes , ainda que em alguma Classe faltasse um indivi-

duo, o corpo sempre permanecia representado pelos que assistião.

Ninguém ignora , que pelos Avisos de 4 e 12 de Janeiro de 1821
se determinou que em se achando juntos dois terços dos Deputados
das Cortes , se desse principio ás suas sessões , como se deu em
26 do dito mez e anno , não estando ainda reunidos mais do que

74 Deputados , quando pela Lei e InstrucçÔes para as mesmas
Cortes dadas pelo chamado Governo na Circular de 22 de Novem-
bro de 1820 se tinha estabelecido o numero de 100 Deputados só
destes Reinos Europeos , os quaes se acabarão de reunir íó muito,
depois de se terem tractado vários negócios importantes , a que
não assistirão , e muito menos os Deputados das nossas Possessões
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Mas Illns , America , Africa e Ásia , que forão tidos cm nenhuma
coaia ; pbfque ainda lá nem tinhuo chegado as ordens para as
eleições respectivas, quando jú as Cortes estavão deliberando, de
sorte q>ie iúo veio quasi nenhum Deputado densas nossas Posses-
*ó*s externas , e os que apparecêrão interpoladamente cm diversos}

tempos , não tiveião voto algum na maior parte dos negócios , e
cios mais principaes , que se tractárão nas Cortes ; tanto que o*
mesmos , que se achavão reunidos, nunca se juntarão todos uma
só vez nas sessões para tractar dos grandes negócios, para que
forão convocados

;
porque cada um de seu aibitrio ia quando

queria ao Congresso , affectando algumas vezes causas
, que não

tinhão , e outros sem ellas se vião andar passeando pela Capital.,

divertindo-se , ou iractando dos seus particulares negócios , entre
tanto que a causa publica se tinha em nenhuma conta, e ao mesmo
tempo que se usurpava ao Estado uma moeda de ouro por dia, arbi-

trada por quem tinha tanto direito para isso , como aquelles
, que

assim a cobravão ; não preenchendo da sua parte com aqnelle tra-

balho , em paga do qual se lhe dava aqoelia exotbitancia , com
que o mesmo Estado não podia , a ponto de deixar morrer de fome
a quem o tinha em outro tempo melhor servido , e continuava a

servir com mais fidelidade. Em presença do exposto fica evidente

,

que tudo quanto obrarão taes Cortes, em que .se fez a Consti-

tuição , foi nulío, tanto pela infracção da Lei, que o mesmo
Governo intruso tinha publicado ; como por terem sido usurpados

e atropelados os direitos reaes e pessoaes da honra e fazenda da
maior parte dos Cidadãos , sem serem ouvidos pelos seus Procu-

radores : por isso tal corpo destas Cortes sem pés , nem cabeça ,

lião podia deixar de formar um monstro tão informe e espantoso ,

qual outro Minotauro , que pouco lhe tem faltado para acabar de

dilacerar e devorar a Nação inteira , sem perdoar nem a sagrado ,

íicm a profano ; dispondo-se do que era delia , e até do alheio ,

com a mais desordenada arbitrariedade e escandaloso despotismo

contra todas as regras da razão e dictames da justiça , como vou

provar.

Ohjecto e fim verdadeiro destas Cortes , que confutamos.

6o Todo o objecto e fim das Cortes , de que tractamos , se

dirigi o a formar uma Constituição de reforma do Governo da Nação

Portugueza , que melhorasse sua serie politica
,

que se achava em
decadência ; mantendo-se em tudo a pureza da Religião Christãa

;

&ustentando-se a Soberania no Sr. D. Joáo VI. ; e protegendo- se

como sagrada toda a propriedade tlé cada Cidadão, Estes forão os

poderes , que os Povos derão nas suas Procurações aos Deputados,

segundo o artigo 5, das Instruffôes para a sua eleição, e o que eiUf
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mesmo jurarão guardar no auto cie posse geral cm 26 de Janeiro

de 1821 , que concorda com o que se acha decretado nessa Consti»

tuteai tit. 3. ctip* 2. §. 78. Mas as Cortes na verdade em excesso

do seu mandado prccuratorio f e contra a fé e sagrado do seu jura-

mento obrarão tudo pelo contrario do que podião , e tinhão pro*

mettido. Ainda que a verdade disto melhor se ha de patentear pelo

exame de cada um dos artigos da Constituição e das mais Leis ,

que nas Cortes se fizerão , e que nos propomos confutar, por ser o

lugar mais próprio de tractar desta matéria ; todavia exige o ponto,

em que nos achamos ,
que se faça um esboço da perfídia , com

que as mesmas Cortes em abuso do seu poder trahírão e tyran-

nizárão a Nação contra a fé do mais sagrado juramento.

Prova- se , que as Cortes decretarão a proscripção da Religião
/

Christãa , que tinbão jurado manter,

61 Principiemos pela Religião. Determinarão as Coites no
tit. 2. cap. unic, §. 25= , que a Religião da Nação Portugueza he

a Caihúica , Apostólica Romana, Permiti'e-se com tudo aos Estran~

geiros o exercido particular dos seus respectivos cultos, Nesta liber-

dade da admissão dos falsos Deoses dos Estrangeiros se vêm em
esseacia a destruir e proscrever o Culto verdadeiro dos Chnstãos ;

porque a sua unidade e pureza não soffre a mistura da profanação

e idolatria ; pois não cabe o verdadeiro DEOS com o monstro
de Baal , como diz S. Paulo aos de Corintho cap. 6. v, 14» £

15.; por isso esta confusão e mistura da falsa com a verdadeira

Religião he o passo mais desgraçado para o Catholicismo reduzido

a uma tolerância de soffrer o ultimo golpe da sua total destruição ,

-que he um dos principaes fins da maldita Seita e peste Maçónica ,

que actualmente infesta nossa amada Pátria. E tanto he verdade

isto , que por todo? os lados se manifesta uma guerra conspiradora

contra a mesma Religião Christãa
; por quanto a liberdade da

Imprensa permittida pelo Decreto de Cortes de 4 de Julho de 1821
não pode ter outro fim , em quanto por um lado estabelece no
///. 2. art. 11. do dito Decreto , que a módica pena de 50^000
rs. e um anno de prisão seja todo o castigo daquelle , que escrever

os maiores ultrajes e blasfémias contra a Santa Religião , e o ver-

dadeiro DEOS , e por outro lado se deixa a mesma Religião sem
defeza, porque supposto no art, 24. tit. 3. do mesmo Decreto se

mandou crear um Promotor, todavia se lhe não impoz obrigação,

e menos pena , se não aceusasse os transgressores da liberdade da
Imprensa, o que era essencialmente necessário, muito mais
quando as mesmas Cortes de facto tinhão supprimido por Decreto

(le 31 de Marfo de \%%\ o Tribunal da Inquisição «cm auetoridade.

H
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da Sé Apostólica
,
que a creára , e a quem só podia pertencer o

direito de a extinguir; e quando elle era pela liberdade da Imprensa
mais necessário , que nunca , para refrear as invectivas dos Escri-
ptores impios, a quem de propósito se lhe dava nisto todo o
auxilio, abrindo-lhe francamente a porta ás suas iniquidades , e
tirando-lhe todo o estorvo e o único apoio

, que a Religião podia
ter neste Tribunal , para conservar a sua pureza. Mas graças á
Providencia

, que frustrou o intento dos impios Conspiradores

,

fazendo que a liberdade da Imprensa machinada para insultar a
Religião Christãa e as virtudes , longe de o ter conseguido , antes
pelo contrario cila foi o instrumento mais profícuo , tanto para
os azorragar , segundo elles merecem , como para lhe descobrir
todos os seus tramas , e publicar á Nação as suas mais oceultas
patifarias ; o que foi certamente um dos principaes motivos , por
que elles não levarão avante muitos intentos , c se lhe mallogrou
finalmente seu diabólico fim.

Alem disto , que direito podião ter as Cortes para legislar

sobre a tolerância da Religião dos Estrangeiros , para que a

Nação lhe não deu poderes , nem podia , nem devia dar h Não
deu

; porque antes pelo contrario os ligou pelo juramento a con-
servada pura , e não adulterada , como elles a mancharão com a
mistura das falsas. Não podia

;
porque nem a Nação , nem as

Cortes tem direito algum para tractar dos negócios alheios dos

Estrangeiros , que lhos não encarregarão, e sobre quem nenhuma
auetoridade podião legitimamente exercer. E não devião finalmen-

te ; porque sendo a Religião a principal base da ventura , ou
desgraça dos Estados pela total influencia , que tem em todas as

acções até internas do homem , como a experiência sempre mo-
strou nas guerras e perseguições , que por esta causa tem inundado
o Mundo de sangue

; já se vê , que o permittir a tolerância

de differentes Cultos religiosos na mesma Nação , seria «lar um
passo até impolitico ; porque era abrir a porta a contínuas desor-

dens internas , que não podião evitar-se na? irreverências dos

actos públicos das Religiões pracricadas pelos contrários
, que a

jião seguião': alem das discórdias , que se ião fomentar nas fa-

mílias pela divisão , que necessariamente havia de aconrecer

pela variedade de Religião , que cada um abraçasse segundo o

seu génio e querer
;
porque supposto as Cortes naquella Lei digão,

que a Religião dos Portuguezes he a Catholica , com tudo admit-

tindo a tolerância de todas as Religiões dos Estrangeiros , vem a

conceder a mesma tolerância para a Nação ; não só porque lha

não prohibcm ; mas porque repugna , que os Estrangeiros sendo

bospifdes , tenhão mais liberdades , que os donos da casa. .Por



Sobre as nullib, da hova consíituiç, portitg. MS}

isso fica mais que evidente , não só que o fim desta Lei das Corto*

foi o reduzir. nçs a uma impolitica e impia tolerância de Religião

para derribar o Altar, que edificou JESU CHRÍSTO ; mas

também que neste facto excederão as Cortes os poderes , que a

Nação lhe concedeo , e violarão a fé do mais sagrado juramento

para a atraiçoar , o que as torna execrandas , e clama por vin-

gança.

Prova-se que as Cortes desthronãrão o Rei , e atiacàrão a propriedade

dos Cidadãos contra o que jurarão.

6z Se as Cortes abusarão desta sorte da Religião verdadeira ,

não attentárão menos contra o nosso amado Soberano o Sr. D,

João VL ; porque combinado o ///. 4. cap. 1. da Constituição nas

chamadas attribuições , que lhe quizerão dar , com as que as

Cortes tomarão para si no f/7. 3. cap. 4. , ficou elle reduzido não

a Soberano ; mas a um servil instrumento, obrigado afazer por

força o que lhe mandassem as Cortes ,
que desta* maneira por

mera arbitrariedade se constituirão uma Aristocracia , ou Republica

Aristocrática , usurpando o Summo império , contra o que podião ,

e tinhão jurado não só ao nosso legitimo Rei , a quem assim

desthronárão; mas também á Nação , que por tal maneira trahíião e

roubarão mesmo nos seus próprios bens em particular de cada um,
alem dos públicos

;
porque a uns tirarão as propriedades dos Officios

públicos, em que tinhão todo o direito , até pelos terem alguns

comprado com licença do Estado em seu beneficio da paga dos

Novos Direitos , com que lhe remunerarão em troca essas mercês ,

supprimindo-se os mesmos Officios sem necessidade alguma ,

só para lhes substituirem outros , para os repartir pelos do seu

partido ; deixando sem ter que comer aquelles e suas famílias

,

que aos mesmos tinhão todo o direito, pagando-lho apenas com
a esperaça de fantásticas promessas. A outros com o titulo de

reforma de Foraes e melhoramento da Agricultura lhe attacárão o
dominio directo dos seus bens , roubando-lhe a muitos o premio
da sua industria , que tinhão empregado em reduzir incultas

florestas a fruetiferos prados , já pelo próprio trabalho , e já pelo

seu zelo ; obrando este excesso as Cortes sem a proporcionada

ordem em favor dos Senhorios úteis e Lavradores , que supposto

sejão uns membros da republica muito interessantes e dignos dte

protecção ; com tudo não pôde permittir a igualdade da justiça ,

que se enriqueção roubando o alhêo áquelle , que teve o primeiro
e melhor direito á cousa : por cujo motivo se devia averiguar este

negocio com toda a madureza e maior circumspecção , do que
sc não Uaciou

;
porque se ha terrenos muito onerados com direi-
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tos Dominicaes , com que não podem , excedendo os limites da
justa igualdade, c que exigem reforma; tnuitns^ha, que a não
necessitão : por cuja causa o cortar a e^tes ametade do pouco ,

que já pagavão , igualmente ao que pagava com excesso , c que
ainda essa mesma metade fica em alguns casos sendo gravosa,
pela indifíerença ,. com que se tractou negocio de tanto peso pelo
Decreto de Cortei de 5 de Julho de io22, he isto uma injustiça

paia todos , que não podem deixar de ficar descontentes ; uns
por feridos , e outros por escandalizados

\
porque uma injustiça

jião se pôde encarar com indifíerença.

Objecção , que parece justifica o procedimento das Cortes

na reforma d§s Foraes»

63 Assim parece (diz D. Justa) ; mas tendo estes bens sido

do Estado, ainda que elle os desse ás Corporações e Grandes í\o

Reino ,
que os possuem , e ainda que os tenhão bemfeitorizado ,

por ventura não estarão elles já pagos nos muitos annos ,
que os

tem desfruetado , para que diminuindo-se entre tanto alguma
cousa esses direitos , se beneficiasse a agricultura

,
que tanto se

precisa em bem commum da Nação r Bem vejo , que a desigual-

dade deste favor não pode deixar de ser injusta *, mas também
estas providencias do dito Decreto de 5 de Julho de 1822 se dizem
interinas , para depois com mais circumspecção se buscar o me-
Jhor acerto ; entre tanto a agricultora , conseguindo algum auxi-

lio , respirará por um pouco dos seus gravames.

Enganais-vos (lhe torna D. Fortunata) ;
porque sendo as

X)oaç5es principalmente remuneratórias , como forão muitas das

<juc possuem algumas Corporações e Grandes do Reino , que
ajudarão 3 ganhar com o seu sangue e valor esses mesmos terrenos

*loados ; o tirar-lhe os seus direitos, ou diminuir-lhos sem conhe-

cimento de causa , e averiguar-se , que ha nelles excesso , que
jreformar , he uma escandalosa injustiça e desaforo, que não
pôde ter outro nome , senão o de roubo e tyranvia , por ser practi-

cado á força e pelos que se dizem representantes do Estado , que
erão os que tinháo toda a obrigação de defender estes direitos de

propriedade particular ; não tanto porque assim o ptdia a honra
em. sustentar a remuneração e liberalidade dos Soberanos \ como
porque assim o tinhão promettido debaixo da fé de um juramen-
to. Todos os sensatos conhecerão logo , que este atraiçoado

beneficio do que era alheio se manifestava ser um machiavelico

trama dos Pedreiros-Livres para ganhar a benevolência do Povo,
c dar um golpe n3s Corporações Religiosas e na Nobre%a ,

que elles

?€ destinavão anniquilar , começando- lhe a diminuir as rendas
5
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por serem estes os principaes Senhores da maior parte desses

direitos Domi<M|aes ,
que elles reduzirão ao meio., Porém o

mesmo Povo , que se deixou hallucinar deste imaginário e frau-

dulento beneficio , breve conheceo , que elle lhe era subminUtiado

por diabólicas e pérfidas mãos ;
porque os litigios, em que se vio

involvido , e os males , que por todos os lados os flagcllavão,

tanto directa, como indirectamente pelas pragas, com que o

Ceo se tem mostrado irritado contra a terra , o acabálão de

persuadir de que nada podia sair perfeito , nem sem mancha

de mãos tão sacrílegas , que attentavão contra o mesmo DLOS,
que os creára ! ! !

Concluem-se em sutnma outros excessos das Cortes , com que confir-

marão esta terceira nullidade da Constituição.

64. Alem destas hostilidades ainda practicárão outras , para

que não tinhão poder algum , e que em lugar mais próprio se

dirão: chegando a tão abusivo excesso, que a um maldito Pépe (a),

revolucionário Napolitano, derão 4:000^)000 de reis, roubando-os

á Nação , para os dar a este cooperador das suas maldades ; assim

como derão milhões oceultamente a outros incendiários
, para

íazer .rebentar o vulcão do liberalismo constitucional em outras

Nações , para melhor consummarem esta obra do Inferno ,
que a

Providencia Divina fez suffocar : por isso deixarão a Nação
em absoluta penúria ; e poucos Cidadãos escaparão , que. directa ,

ou indirectamente não fossem atracados nos seus bens , honra e

vida. Eis-aqui o como elles guardarão a fé do juramento , em
que tinhão promettido manter a Religião Cbristãa , sustentar o

Throno e garantir a propriedade dos Cidadãos
, quando pelo contra-

rio as Cortes tudo calcáião e esmagarão aos pés , não nos ficando

intactas mais do que as potencias d'alma : isto he , a memoria das

êffensas , que nos fizerão : o entendimento , a que se nos não esconderão

os meios e fins , por que nos atraiçoarão : e a vontade , que nos resta

para a vingança das affronias , com que nos insultarão e ultrajarão

em nossa Religião , Soberano , honra e fazenda.

Ainda essas mesmas potencias d'alma (insta D. Justa) se nol-as

não tirarão , íizerão todos os possíveis esforços para as attacar,

ligando-nos com reiterados juramentos não só para guardar e

defender , mas ainda julgar por boa e legitima tão abominável
Constituição,

Assim he (continua D. Fortunata) ; mas suas diligencias se

frustrarão; porque taes juramentos forão irritos , e de nenhum

(a) Vid. n Sessão de Cortes i38 de 20 de Julho do i8ai. Diário do
Gwerno N* 17^.
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vigor , tanto por serem extorquidos por força , c para um fim
máo , como por serem exigidos por uns impiojpe usurpadores ,

que nem crião na fé do juramento firmado em uma Religião ,

que elies perseguião , e nem tinhão , como intrusos f auctoiidadc

para o mandarem legitimamente prestar.

Provasse a quarta e ultima nullidade da Constituição,

65 Concluamos finalmente com a demonstação da quarta e

ultima nullidade da Constituição. He , e será sempre um principio

de eterna verdade , que todos os actos , que tem por fundamento
o livre arbítrio da vontade , deixão de ser legítimos , e produzir
vinculo obligatorio , todas as vezes que nelles intervêm medo,
ou força

;
porque lhes resiste a razão , o Direito Natural , Puf-

fendorff de Off, hom, cap. 10. §. 15. ,* Martin, de Leg. Nat.
tom, 1. cap. 15. §. 461 , e a Lei Pátria os condemna , até os pre-

sumidos , Ord. liv. 4. //'/. 75. Creio não ignoraes , que certos

Deputados bem conhecidos , que escuso de personalizar , se apo»
derárão do espirito das Cortes , formando os cabeças de uma
facção contra o pequeno numero dos fieis c honrados , que erão

sempre violentamente constrangidos a suecumbir, tanto pela maio-
ria de votos do contrario partido , como pela suffocação escanda*

losa , que se lhe commettia até em se lhe não deixarem expor
com franqueza suas opiniões , embaraçando- lhe o fallar a verdade

por medo e força; para que nunca constasse , nem das actas das

mesmas Cortes , nem de outro algum testemunho , que tinha

havido quem defendesse a causa da Nação ; já para encobrir

melhor o partido , que se podia manifestar, como algumas vezes

se patenteou no calor das discussões : e já para oceultarem os

seus desaforos com a capa de dizerem tinha sido esta a geral

vontade da Nação pelo voto de todos os seus Representantes. Julgo

sabeis multo bem , que esta facção era a dos Conspiradores Moçons,
nossos já declarados inimigos ; por isso como elles por desgraça

erão muitos e se achavão apoderados do Governo , dispondo á sua

vontade do Erário , e de tudo quanto era da Nação , os que se

achavão de fora das Cortes , tendo assalariado diariamente por

dinheiro, á custa dos bens do pobre Estado , um bando de mal-

vados servis , os quaes unidos com os mesmos Maçons , apupavão

C davão pateadas das Galarias a todo aquelle Deputado , que
emprehendia defender a justa causa da Religião , do Rei e da

Nação ; chegando a ponto de expor sua vida aquelle , que insistia

com maior calor em advogar a boa causa
;
porque a vil popuiaça ,

espectadora dos assalariados, junta com os Maçons nas Galarias r

teman do toda a parte nas discussões e deliberações das Cortes
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atneaçavão com vozes aterradoras de morte a todo o defensor fiel ,

o que succedeo*algumas vezes , tornando as mesmas Cortes não

um acto , ou Congresso respeitável e legitimamente represen-

tante de uma Nação ; mas antes pelo contrario um infame Club

de ímpios conspirados contra o Ceo c a Terra ; ou uma tene-

brosa espelunca de malvados salteadores , que disputa vão , quem
levaria melhor preza no despojo da Nação entregue ao saque.

. Expoem-se a presumpçâo contra os Deputados fieis , que por

temor assigndrão a proscripçao de sua Pátria.

66 Compadeço-me (diz a Secretaria D. Constância) da si-

tuação dos Deputados fieis á justa causa , considerando-os qnaes

ovelhas no meio de esfomeados lobos ; mas não posso em tudo

achar desculpa á sua frouxidão ; tanto em aceeitarem tal cargo

verdadeiramente indecoroso em similhante conjunctura ; como
cm se aterrarem com as apupadas dos alugados espectadores das

Galarias , a quem devião fazer calar e pôr freio , requerendo ás

Cortes a providencia a tão escandaloso procedimento , e quando
ellas a não dessem , como devião , ficava-lhe então a porta franca

para sair com decoro das mesmas Cortes , renunciando a indigni-

dade de tal cargo , que os expunha a perigo , e á publica irrisão

de uma populaça ignorante, e brutalmente atrevida
;
porque nisto

avisavão os Povos ,- e lavavão todo a nódoa , que pudesse manchar
sua reputação, não assignando , nem concorrendo para a desgraça

da sua Nação , que pelas Cortes foi exposta ao saque , e a toda

a sorte de desolações !

Defendesse sua condueta na desculpa de convencentes razoes.

Não vos considero a razão , que quereis ter (lhe torna D. For»
lunata)

;
porque supposto não dê muita honra ao Vassallo acecitar

empregos de um Governo intruso contra o seu legitimo Soberano;
todavia não faltão sobejas e convencentes desculpas , que susten-

tem a honra de sua condueta. Em primeiro lugar porque seria

perigosa qualquer recusa em não querer acceitar os empregos na
crise de tumultos populares, principalmente da parte do que
prevalece. Em segundo lugar porque quando se principiou esta

revolução , havia todo o motivo para a desculpar
;

pois só ella

na nossa lamentável situação nos poderia livrar da ultima ruina ,

e fazer saber ao nosso amado Soberano os terríveis males , que
tínhamos experimentado pelos máos' conselhos de aulicos conta-
minados do contagio Maçónico , e que muito de propósito se lhe

tinhão oceultado. E finalmente aceresce , que como se ignoravão
ao principio os sinistros í.ns desta Conjuração dos Facciosos , que
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levantarão primeiro o estandarte de uma fabulosa Uberdade
, que

só 'depois de reunidas as Cortes se manifestou ^ lie claro
, que

elles se engauiráo da mesma forma , que outras pessoas sensatas ,

que suppòzeiâo tudo isto um resultado de desculpável e delibc-

li^esperação , cm que nos achávamos
; quando era um atrai-

çoado plano dos Pedreiros , desde longos annos meditado para o
I;\ timoso fim ., que temos exposto , e em que cuidando nós esca-

par de um perigo , nos precipitámos cm outro muito maior
;

tomando por saudável remédio o que era um veneno mais moru-
iero , que o próprio mal , para que o applicavamos. Agora cm
•quanto á frouxidão , com que se deixarão suecumbir , depois que
conhecerão o engano, em que tinhâo caído í bem vedes, que
nem sempre nos conílictos do terror se discorre para o melhor
-acerto

;
porque 1 neste estado anda «perturbada a razão. Alem disto

todo a arrojocontrao maior partido hc muito mais arriscado, do
que o fingimento da tolerância, ou condescendência, que em
taes casos dieta uma forçada prudência: o exemplo da França em
taes circumstancias mostrou ,

que a firmeza eopposição da vir-

tude não sérvio senão de a inundar de sangue inutilmente. Por
isso o seguirem este menos arriscado , ou escabroso caminho não

põe em duvida sua boa opinião e fidelidade; maiormente daquel-

les
, que debaixo de plausíveis pretextos obtiverão licenças , ou as

tomarão , não querendo receber a moeda de ouro indevidamente

extorquida á Nação , ou não assignando , como não quizerão as-

signar alguns Deputados, essa maldita Constituição , cuja falta de
assignatura he outro novo fundamento de nulhdade , que recresce

ao montão de irregularidades desta monstruosa obra, filha abor-

tiva do impio pedantismo Pedreiral , que a tornão o fabuloso idolo

dos nossos dias
;
porque a firma , ou assignatura do Legislador

he o mais necessário de todos os requisitos para a validade da

Lei na sua promulgação , Martin, de Leg. Nat. tom, 2. cap. 4»

§. 77. , e Meli. Fkkir. Instit. Jur. Civ. Lus. lib. I. tit. I.

§. 5; pois que só ella pode certificar da sua vontade, que he a
fonte da obrigação para o seu cumprimento , quando ella he da
legitimo Legislador , que não foi, o Congresso chamado das Cortes ,.

como tenho sobejamente provado.

O modo tumultuaria e publico da votação nas Cortes acaba

de confirmar a nullidade das. suas deliberações.

67 Finalmente toda a votação , para se dizer em regra pura-

mente legal em todo o acto, que a exige, deve fazer-se em
segredo por escrutínio; porque só assim se pode dizer / que ha

uma completa Uberdade no voto
}

pois nem o medo, nem o
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respeito o podem perturbar : por isso este modo de votação tem
sido escolhido sempre, como o mais perfeito para dirigir o acerto

dos negócios da mais alta ponderação. Em presença disto , quem
duvidará , que a votação nas Cortes se deveria fazer por eicruti-

nio ? Maiormente nas ponderadas circumstancias , em que os

espectadores das Galarias insultavão e ameaçavão com a morte os

Deputados , que seguião opiniões contrarias ao partido ,
que os

alugava ! Ninguém duvida , que nos ponderados termos, a íazer-se

a votação nas Cortes , como se fez , publica , e por um mudo tu-

multuario , pelo acto de se levantarem , ou ficarem sentados os

Deputados , foi isto um premeditado estratagema dos Conspirado-

res , ainda que irrisório e nullo, com tudo tendente para o seu iní-

quo fim ; que era não só o fechar desta maneira a porta a toda a

esperança aos Deputados fieis de poderem interpor o seu voto livre,

sem serem o alvo dos públicos insultos ; mas também para na con-

fusão tumultuaria deste modo de votar se poder com fraude illudir

a verdade, como de facto he de suppôr se trahio, quando o numero
dos votos encontrados era quasi igual

;
porque a precipitação cora

que erão tomados por instrumentos muito suspeitos, e talvez de

propósito escolhidos pela conjuração , para de tudo tirarem par-

tido ,, até em fim consummarem a sua diabólica obra com a total

ruina da Nação , que se acha á borda da sepultura , não restando

mais para finalizar este fúnebre apparato , que o ultimo reauiescaf

não in pace , como se devia desejar ; mas na perdição , segundo se

tem trabalhado , e aonde se não podia achar mais , do que : nullus

ordo , ted sempitemus horror tnhabltat. J<)B cop. IO. V. 22. Por
tanto parece-me nos ponderados termos ter mostrado até á eviden-
cia , que similhante Constituição, não só he uma obra das trevas

e chãos Pedreira/; mas também um aborto de insanáveis nulli-

dades
; porque se não deu passo nella , em que se não esmagassem

as Leis , atropelasse a Nação, e ferissem moitalmente os direitos

mais sagrados de cada individuo , que a compõe ; tanto na origem
da mesma Constituição , como em todos os *eus meios e fins.

Principal razão , por que os Conjurados excluirão S* Mngestadc
de poder convocar as Cortes.

68 Creio (diz a Presidente) , que ninguém poderá roubar a
gloria , que se vos deve , em terdes desempenhado com tanta
dignidade a empreza, de que fostes encarregada, de lefntar e com-
bater de frívola e nulla tão impia , como perniciosa Constituição,
ou antes criminosa Ctnjurafão ; porque vossos fundamentos Se-
gundo me persuado) não podem ter resposta

; pois são superiores

9 toda a duvida, contra es quaes só se poderio objectar lalsos

15
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sophismas , ou tidiculos impropérios , tlc que se costuma armar a

ignorância mal intencionada, quando ignora o como ha de susten-

tar seus pedantes absurdos; mas de que o judicioso e prudente deve

fazer tanto caso, como a Lua dos cães
,
que ladrão ao resplandor

de suas luzes em seu necessário gyro. E ainda que em vossas

convincentes razoes expendestes quantos fundamentos (a meu ver)

podião sustentar. o< fim , a que vos propozestes , com tudo mora-
lizando e reflectindo no que dissestes , lembra-me acerescentar ,

que os Conjurados Maçons {que bem maçados precisão ser) excluirão

da convocação das Cortes ao nosso amado Soberano ; porque ti-

nhão a certeza de que el!e as não havia de chamar senão na forma
dos costumes do Reino ; e que tendo estas por base a represen-

tação das três Classes de Clero , Nobreza e Povo , como mostraste
no §. 54 ; e sendo a destruição das primeiras duas Classes um
dos principaes fins dos Conjurados , por sereai as mais firmes

columnas do Throno e verdadeiro Altar
, que tinhão por fim lançar

por terra, era-lhe indispensavelmente necessário apartar das Cortes

tantos e tão conspícuos Varões , e integenimos Magistrados , para

que nem defendessem ajusta causa da Nação , nem fossem os

Julgadores dos seus crimes. Por isso procurarão illudir a mesma
.Nação com o fatal liberalismo e Soberania do Povo , armando- lhe

este laço, desde longos annos premeditado para o enganar , a fim

de que elle lhe abrisse , como abrio, a porta aos seus fins , em que
o Povo não advertio , por estar constituído em boa fé , senão
quando se vio trahido , vendo que os mesmos malfeitores reos dot

mais execrandas delidos , porque alguns se achavão ate expatriado*

â banidos , se chamarão e se constituirão juizes de si mesmos ,

sendo nomeados para Deputados de Cortes não só estes membros
podres , mas também os principaes cabeças desta revolucionaria

Conjuração , fazendo-se árbitros do Estado, que os devia julgar ,

e que clles se propozerão tnetter em ferros , e ao Povo , rouban-

«lo-lhe os bens e a ptopria liberdade (com que tanto o embaiárão e
illudírão) , para que reduzido á escravidão e á miséria , nunca po-

desse resgatar-se. Eis-aqui o porque vimos premiados os crimes e

levantados monumentos, ou'padiões nos lugares execrandos , aon-

de a Nação sentenciada pelos malvados Pedreiros nas tenebrosas

cavernas da Maçonaria começou a receber os primeiros golpes em
publico patíbulo. Daqui podeis ajuizar qual seria a nossa sorte

,

Se se chegasse a realizar um tão desgraçado projecto , como o de

sermos entregues a um tal governo liberal e constitucional , aonde se

premêão os mais horrendos crimes com o titulo de honra , e se

persegue a mais abalizada virtude como delicto, segundo tende*

visto ! ! í
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Neste ponto a Presidente dando por condoídas suas reflexões ,

poz em votação o resultado dos trabalhos da Academia neste obje-

cto desta Palestra , que por unanimidade de votos se reduzio ás

proposições seguites

:

/. Que á nova Constituição chamada Portugueza ninguém devia

obedecer ; porque era um chãos de imanáveis nullidades externas,

II. Que ara impia ; porque se dirigia a destruir a Religião Christãa.

III. Que era iníqua e injusta ; porque tem por fim apoiar os mais

execrandos delictos da rebeílião , roubos , aleivosias e tudo quanto he

perversidade. IV, Que he criminosa d'alta traição ; porque por ella se

cffendeo directamente a pessoa e direitos da Magestade Divina e hu-

mana , e se fez lesa a Nação em apoiar es Conjurados contra os seus

tnais sagrados direitos.

Ne^te ponto deu a Presidente esta Palestra por acabada , e
determinou

, que D. Leonor defenderia na seguinte a imoherencia

do Preambulo da Constituição , e a %ua falta de ordem nas matérias 9

por onde lhe dá principio , combatendo-se o primeirê e mais artigos

do tit. i. cap. un. da mesma Constituição , que couberem em temp9

o discutir- se . Então se levantarão as Académicas , e depois de
se despedirem mutuamente com a maior cordialidade de verda-

deiras amigas , cada uma foi buscar o descanço, de que precisava,

no seio de sua respectiva família»

PALESTRA EXTRAORDINÁRIA
DE 6 DE JULHO DE 1823.

SOBRE A OPINIÃO PUBLIÒA NA IMPUNIDADE DA FACÇÃO
LIBERAL.

Motivos da interrupção dos trabalhos da Academia , e occasiãê

deita Extraordinária Palestra,

69 XVEunidas que forão as Académicas , começou a Pre-
sidente a fallar nos seguintes termos : na Mandei c< r.vocar-vos ,

Senhoras, extraordinamente
,
por ter noticia de que tínheis esca-

pado á terrível tempestade Pedreiral nené* últimos tempos de
«ppprobrio e luto da Nação Portugueza , cm que feitos andadas
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a buscar asylo seguro contra a (yrannia e barbaridade de seus

desoladores raios ; a fim de congratular-me coratosCo em nina,

ião inespirada como milagrosa restauração , gloriosamente princi-

piada pelo Grande Her.e o General Silveira , honra dos Por tu-

guezes e do Marquezado de Chaves , e aperfeiçoada , ou ultimada
pelo Sr. D, MIGUEL , o nosso immortal Infante , de quem nunca
cessaráó de fallar as idades futuras, e de quem a fama sempre será

escaca ,
por não ter nem expressões para significar sua gloria ,

nem paraílelo na Historia úo Mundo para o comparar. Por isso

rogo- vos , que em primeiro lugar rendamos a? devidas graças ao
TODOPODEROSO , como única fonte, donde nos na<ceo todo

o bem alcançado ; e depois demo- nos mutuamente os parabéns de

ter recuperado não só a verdadeira Liberdade escravizada ; mas
também a vida ameaçada , e até dependente da espionagem dos
roais vis instrumentos dos ímpios e demagogos Mandões* que fazendo
sepultar ate nossos mais Íntimos pensamentos , interromperão

os trabalhos desta nossa Academia , para continuação de cujas

tarefas vos torno de novo a convidar : Lembrando-vos primeiro ,

que tomemos por Protectora delia a Virgem Santíssima
da Conceição de Carnaxide , de cuja imagem venho prevenida ;

pois que ã sua intercessão devemos certamente o triompho contra,

a facção dos nosso inimigos Trolhas , que tanto a tem insultado ,

e aos que nella crem ; por quanto no dia 31 de Maio de 1823 »

em que fazia o primeiro anmversario da sua prodigiosa apparição ,

nesse memo dra he que a Providencia deliberou o nosso amá-
vel Reituurad-.r «y S*. Infame D. MIGUEL a abandonar <> Sólio

paterno , e arrojar >e ao destmo incerto apenas acompanhado de

um punhado de fieis e ousados Ponnguezes ,. que pondo em mo-
vimento o ancioso desejo da Nação , que muito ha suspirava um
tal apoio , se esmagarão as cabtças da infernal hydra do Maçonismop

qoe pTrr- mil formas tinha vomitado deformes erros, e espa*

lhado toda a sorte de desolações sobre a face da terra.

Opinião puòiica sobre o estado perigoso da Nação nas criticas

circumstancias presente**

70 Depois que todas se abraçarão com terno jubilo , e fra-

terna amizade, e derão as devidas graças á Mãi de DEOS ,

que collocá.ão no lugar mais auetorizado da Academia , disse

a Secretaria D.. Constância : Se eu me não persuadira , que a

Jlos^a actual Restauração era obra da mão de DEOS , pelos cara-

deres miraculosos , que a acompanharão ; e que por i*6SO não

pôde ficar imperfeita: teria certamente desanimado minha espe-

rança de que ainda nau era chegada a felicidade de principiarmos.
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a conseguir o desejado bem de uma verdadeira e permanente
paz ;

porque supposto pareça termos já escapado ao fatal perigo

de sermos sepultadas nas ruínas e estragos do voicão e abysmo Pe-
di eiral ; todavia a mesma tempestade ainda subsiste com todo o
seu medonho apparato ameaçador

; porque ella apenas se afastou

da linha perpendicular de cima de nossas cabeças ; e tendo- nos

cercado de todos os lados , nos ameaça novos ultrajes : pois vemos
com mágoa de nossos corações, que a mesma facção, que not
tem devorado, não só passeia impune no meio de nós , desa-

fiando norsa paciência , e insultando nossa mal entendida mode-
lação , vangloriando-.se de tramar ainda nossa ultima mina ; mas
presenciamos ao mesmo tempo (oh dor ! ) que nossa sorte pende
por ora até de seus mais vis instrumentos, em quanto occopão os

públicos empregos, mesmo de consideração, em que tantos acintes

nos tem feito ! Acaso não se achão de sobejo conhecidos os

Conjurados contra o Throno e a Religião
, quando julgando se

triumphantes , manisfestárão por decisivas palavras e obras as suas

mais perversas intenções e horrorosos fins ? Por ventura não tem
a Nação (sendo a totalidade leal) Vassallos fieis bem conhecidos ,.

e até evidentemente purificados pela perseguição doe facciosos ,

para sereia os empregados nos Lugares de que depende toda a
publica segurança , como são os funecionarios da. Nação ? Se es

próprios Conjurados empenharão toda a tua maligna influencia

para afastar todo o honrado Cidadão dos públicos empregos , a

fim de introduzir os demagogos do seu partido
; porque só assim

podenão realizar seu projecto : ç*m** s^rá posíivcl prosperar o
nosso , em quanto desces empregados corruptos e irreconciliáveis

inimigos nossos depender, como depende ainda, todo o destino e

sorte da Nação? Quem não julgaria uma insânia , se qualquer ,

mordido da mais letifera serpente , a afagasse , e chegasse a seu

peito na esperança de achar nella o antídoto ao mais mortífero

dos venenos , que ella mesma lhe tinha coromunicado ? Acaso
não he mais que evidente , que o resultado de tal loucura (digna

por certo da maior compaixão) seria acabar entre as garras d'um
inexorável inimigo desesperado do remédio dum mal , que ainda

o podia ter muito facilmente , se se recorresse a arte e á experiên-

cia , como dieta a razão, e o exigia a necessidade ? £is-aqni em
summa nossas desesperadas circumstancias , em que parece fugi-

mos da luz , para nos precipitar nas próprias trevas , e no ultimo

abysmo, de que a Divina Providencia tão milagrosamente
nos quer salvar ! ! i
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Fundamentos , com qne parece diminuir o peso desta mesma
opinião publica.

71 Reconheço a justiça de vossas reflexões (diz D. Fortu-
nata) , por serem conformes á razão e experiência : porém estas

me mas tem provado, que em algumas circumstancias não hc
desacerto lançar mão o legitimo Governo d'alguns dos seus mesmos
contrários

,
que se lhe oppunhão em rebellião , empregando-os

cm lugares de consequência , como fez a França na queda da
Napoleão , e o tem com felicidade adoptado outros políticos ;

poíque neste» Conjurados arrependidos se acha não só o alcance
de segredos muito interessantes para debellar a própria facção

;

mas também porque tendo elles a felicidade rara de florecer

em dois partidos contrários , não podendo ter esperanças de
reconciliação com o decaído he-lhe forçoso sustentar o vencedor
por força de uma rigorosa necessidade pela sua própria con:-er-«

vação , independente mesmo de qualquer sentimentos de honra.

Alem disso bem vedes , que apenas ha um mez , que se restituio o
legitimo Governo ao nosso amado Soberano , c que em tão pouco
tempo se não podem ter dado tantas providencias , como se preci-

são : accrcsccmlo , que o partido dos Conjurados Maçons supposto
seja o menor da Nação , com tudo hc assas grande c sem a
força armada de um exercito fiel , que não temos capaz , se não
pode destruir , e nem mesmo incitar , sem grande risco , corno
a experiência tem mostrado ; por quanto esta facção ebra tudo
por caminhos oceultos : e por isso os meios brandos , que por
ora se tem adoptado porá palliar a gangrena deste encanceratio

mal, são um passo cie prudência , que cm taes circumstancias

dieta a mais. madura razão. Eis-aqui (a meu ver) os ponderosos

motivos , por que certamente não vedes ainda a espada da Justiça

descarregar os mais profundos golpes, que forçosamente se neces-

sitão , sobre a cabeça do Dragão reprereniado nos sectários da
infernal Maçonismo , que desafia todas as execrações , c chama
sobre si o maior tigor dos castigos , e exacerbação de toda a pena ;

não só porque em quanto «lie não for reduzido a cinzas até ár

extremidade das suas raizes , o legitimo Throno , o verdadeiro

Altar , e o socego da Nação estão em imminente perigo de serem

sacrificados á sua maligna e pestífera influencia ; mas também
porque sem Justiça , castigo e verdugo não he possível haverem
re^ibiicas, no sentir de Séneca de Tranq. anim, , nem menos
po lerem habitar-se as Cidades , como ensina Aristot, de Foi, 3»
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Novas razhs , que evidentemente provão a justiça dessa publica

opinião,

72 Não comprchendo (diz D. Leonor) como possa ser pos-

sivcl o ser mais util a um Governo o serviço dos traidores , do

que o dos fieis Vassallos , em quem tudo se podia confiar sem
o risco , que ameaça não só a impunidade t tnas até a mtsir.a

demora do castigo de tantos culpados , exercendo mesmo aquelles

empregos , que devião vigiar , e fulminar o seu próprio suppli-

eio , que tanto não temem os Conspiradores , que cheios d 'espanto

os estamos vendo occupar toda a sorte de empregos , manejando
de dia os públicos negócios , e mais importantes da Nação , e

de noite , com o maior escândalo , nos seus Clubs maquinando
a sua total ruina , com offensa tia fidelidade de tantos rr il hon-

rados Cidadãos, que conhecendo o seu perigo e o do Estado §

não podem sem a mais pungente mágoa ser indifferentes e^pe-

ctadores a tão mal entendida indulgência , que se em algumas
circunstancias he supportavel , nas actuaes será uma fataliuade a

sua tolerância , e insoffrivel a sua perdi. ração
;
porque não pôde

deixar tal medida de ser um passo imprudente e muito arriscado

sem necessidade ; como he o deixar o certo do bom serviço dç

tantos Vassallos fieis , a quem se devem encarregar esses públicos

empregos, pelo duvidoso, ou antes de certo desgraçado, que
suppondes nos podem prestar taes pérfidos , que tendo toda a

possível negação para obrar o bem
; por serem já precitos tições

cio inferno , e instrumentos de Satanaz , inimigo de toda a ordem,
de quem nada podemos , nem menos devemos esperar de sua pés-

sima condueta e contagiosa influencia , que nos exporá sempre a
toda a sorte de males e flagellos , em quanto pela mais rigorosa

justiça se não reduzir a cinzas esta porção podre e gangrenada ,

cortando-a de uma vez da parte sãa da sociedade. Por isso em
quanto não virdes um sem numero de forcas levantadas , e immo-
lados centenares desses monstros para expiar a Religião , a Ma-
gestade e a Justiça ultrajadas , nossos perigos crescerão , até nes
precipitarmos no ultimo abysmo, para que caminhamos a passos

largos , á renovação das trágicas scenas de horror de Luiz XVh na
França ! ! ! Parece já era tempo para despertar de tão letbargico

somno , e colher na desgraça da primeira e segunda queda , nas

aleivosias de Napoleão e dos nossos chamados regeneradores , seus

sectários , a já sobeja experiência para se acautelar ?. terceira
,

qwe rematará a nossa tragedia , sobre a qual entre tanto corto o
panno á scena , para nos não horrorizar o tencr de uir a aífrontosa

morte, que se nos prepara ! Se uma \cz no»s não desengana-
mos (em quanto ha icmedioj a acabar desde o primeiro até a
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ultimo dos Maçons , foco da pcstilcnte e immedicavel prostituição

e de todos nossos males ;
porque só a sua total ruina pôde asse-

gurar a salvação da nossa Patna, e a . . .

Apparencia , que se toma por pretexto , para interromper uma maté-

ria , em que ha campo tão vasto a» discurso ; mas em que hc

forçosa por ora a moderação»

73 Neste ponto a iuterrompeo D, Theodora , dizendo: 33
Não he da ignoraucia do nosso sexo d*» quem se pode esperar o
conhecimento <*^ acerto em matéria tão ^rave ; supposto que toda

a opinião pu .a está da vossa parte ; e esta inexorável censora
não falha na rectidão de suas sentenças , como diz Arist. opud
Strob. ; porque sendo absolutamente independente em Unias as

suas decisões , faz igual justiça aos grandes , que aos desvalidos ;

por isso ella levantou templos a Sócrates , a quem tinha feito

morrer a calumnia , como criminoso ; ao mesmo tempo que con-
demnou á execração a Alexandre Magn a quem em vida a

lisonja tinha erigido altares : mas o no. j amado Soberano he

sábio e prudente , e a experiência alcançada na presença dos seus

próprios riscos o ha de tornar acautelado e a tantos fieis do seu

Conselho , que o cercão , e em quem devemos tudo confiar, e pôr
nossa esperança do melhor acerto : não podendo chegar o iiosío

alcance a mais , do que a manifestar- lhe o nosso regosijo pela

sua venturosa restituição ao Throno , tomando a parte , que nos

toca, em lhe dirigir nossas ternas e g< stosas felicitações, que
será apenas o mais <jue se pode nestas circumstancias esperar de

nós.

Final deliberação da Academia sobre este assumpto,

74. A isto responde D. Cândida: C^iem sabe se as nossas

demonstrações, apezar de serem de affecto sincero, offenderáó a

grandeza da Magestade , a quem não he costume dar o nosso»

sexo nestas circumstancias estes testemunhos de filial respeito £

Parecia-me mais acertado dirigirmos nossos reconhecimentos de

amor á nossa amada Soberana a Senhora D. Carlota Joaqui-
na , para os pôr na presença de S. M. ;

porque nella ha dupli-

cados motivos, que felicitarmos, e como Mãi e Senhora disfarçará

mais facilmente nosso desculpável atrevimento , í-e tal se pôde

julgar a demonstração do dever de um filial amor.

Todas approvárão esta medida, rogando á Presidente, que

em nome da Academia se quizesse encarregar desta mensagem ,

que ella acceitou agradecida, acerescentando, que tanto era e te

o seu voto , que já vinha prevenida do seguinte discurso de feli-

citação a S, M. , que ia a expor á Academia, e sujeiuUo á

sua approvaçáo e censura.
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Discurso de felicitação da Academia • S* A£.

SENHORA

Animada da mais lisonjeira confiança vai pela pessoa da sua

Presidente a Academia das Mulheres á presença de V. M. cm
primeiro lugar protestar os seus mais profundos respeitos , e

depois tributar-lhe o sincero testemunho do seu mais extremoso e

cordial a frecto em tomar todo o interesse no justo regosijo pelo

fausto acontecimento do tiiumpho das raras virtudes! de V. M. ,

c da inesperada restituição á posse de um Throno por Vândalos

roubado , e aos braços d'um digno esposo e arriáveis fiíhos no
risco de quasi para sempre perdidos. Bem se persuade esta mesma
Academia , que os mais puros desejos da sua pequena possibilidade

pouco poderão interessar a gloi ia d'uma tal Soberana dos Portu-

guezes , cujo heroísmo faia sempre a admiração dos presentes %

e se terá por incrível na posteridade": mas reconhece ao mesmo
tempo , que a offerta de um amor sincero e verdadeiro he não só

a maior dadiva , que os Vassallos podem tributar aos Reis da

terra , segundo Senec. de Clement. ; mas também que este teste-

munho de vassallagem (como ò mais precioso) he o principal,

que em rigoroso preceito impõe o Rei do Ceo a todos os que o

reconhecem , como única recompensa aos mais incomparáveis

benefícios da nossa prodigiosa creação e redempção, segundo

provão os Mandamentos do DecaUgo: Dtliges Dominum Deum tuum
ex totó corde luo , et ex tota anima tua , et ex tota fortitudine tua»

Deuter. cap. 6, v. 5. Por isso , Senhora , oíTerecendo-vos esta

Academia um coração puro
,
que he o maior dom

, que possue

c pode dispor, espera o não desprezeis por humilde e pequeno ;

mas antes o acceiteis benigna , e ao mesmo tempo como media-

neira leveis á presença de S. M. um igual testemunho de filia!

amor, que lhe tributa a mesma Academia, que só se julgará

ditosa , quando tiver conseguido esta alta mercê de tão ambicio-

nada recompensa , como o ttr achado benigno acolho no agrado

dos seus amados Soberanos ; porque esta he a mais apreciável

graça , com que a Magestade pode captivar o coração dos Vas-

sallos , como diz Santo Abros. i. de Offic. , e Plat. Epist. 14. :

pois se a liberalidade he a maior virtude , que o Mundo applaude

e louva nos Príncipes , como disse Artaxerxes referido por

Plutarco in Apoph, ; por ser ella um dos meios rnais poderosos

para attrahir e dominar as vontades , com tudo a sua benevolên-

cia ainda lhe excede ;
porque se aquella pode ter império para

obrigar o agradecimento, segundo diz ClÇER* de fin% et antea*

tf
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êxul. , nunca poderá ligar , como esta, o coração cm verdadeiro

affecto
;
por quanto o amor não tem preço , e só outro similhante

pode fazer a sua verdadeira recompensa.

Depois disto nada mais resta a esta Academia , que invocar

as bênçãos do Ceo sobre V. M. e toda a sua Real Dyna<tia ,

para que prosperem em a paz mais venturosa a par de uma longa

vida. Mas, Senhora, como será possível conseguir este feliz.

resultado no meio de irreconciliáveis inimigos, que tanto a offen-

derão ? E em cuja situação perigosa se acha ainda V. M. , e os

seus fieis Vassallos , que tremem de. horror e susto , vendo, que
essa facção conspiradora contra o Throno e Altar longe de ser

entregue a toda a execração e ao verdugo , como merece , se

acha não só impune , mas premiada em parte dos seus mais in-

fames instrumentos , que se achão dispondo da sorte da Nação t

por estarem oceupando ainda os públicos empregos ,. que conse-

guirão por estes mesmos crimes , que provocão o mais exemplar
dos castigos ? Não he da intenção desta Academia penalizar o
coração de V. M. recordando desgraças passadas, e o terror das

futuras ; mas sim he o amor de filhas no susto de perder em V»

M. a mais amável de todas as Mais o que as anima a suppli-

car-lhe a necessária justiça ; porque um momento de demo a ,

que se perde em castigar crimes tão graves , que arriscão a publica

segurança ^ e ultrajão a Magestade Divina e humana, he ser

mais cúmplice , que os próprios delinquentes em apoiar sua ousa-

dia para o ultimo grão dos maiores insultos ; pois que em taes

casos a clemência e o perdão se tornaria ainda mais horroroso e
fatal , que o assassínio dos Reis da terra , e as blasfémias contra

DEOS do Ceo ! ! !

Se nisto se pôde offender a delicadeza dos sentimentos de

V, M, na confiança do amor de filha se anticipa humildemente
a implorar o perdão , que espera dever a V. M. a fiel

Academia das Mulheres.

Approvãrao as Academicat este discurso ; e encarregando «se

a Presidente de o pôr em execução , se despedirão satisfeitas na

lisonjeira esperança de continuar seus gostosos trabalhos , logo

que a mesma Presidente concluísse esta honrosa missão.

"^VVWVVVVAA^VV»"
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< Luiz Manoel Teixeira Pinto* na Rua d' Alegria N.70.

yosé Ribeiro dWraujo, Calçada de Monchique Na. 2.3*



dj|gj ^ Planta N. L |
ARVORE GENEALÓGICA DA DYNASTIA U#E DE PORTUGAL, E A ^|ÉfÍfMí> DA CASA DE BRAGANÇA, EM QUE SE ACHA ENTRONCADO O DIREITO f

DESTA w|§p$Jf COKOA.
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Planta N II.

PLANTA DAS CORTES DE PORTUGAL, SEGUNDO 06 ANTIGOS COSTUMES DA NACAõ 9
Os números i , a , 3 , 4 < íic - > designâo as pes.

una Jcrarch ia e antiguidade lhes toca. Cada Cidade

,

//.*? delias , os quaes assim como todas as mais pes

Cidades

manda ,

onvocada.

s Corte: dois Pro,

ta d'ElRe

voto em Cortes ; e o assento , oue peJa
uradores cscol/iidos das primeiras fami-

2't

2
?
l

Guard
pessoa

Mordomo(?6 5)Mór em pó

%fò%B!tpb , que propõe a

gí)2)materia das Cortes,
fô^íSdspois vai para o seu

Camareiro (£ a ^)
^" r em p

Cadeira , em<J>,^ií>que esta senl

do o Rei çorog i J)a Seeptro

mão « CoroaíSirííiíiiá cabeça,.

SbIIo Ra sobi

âo da
rgo est.

urn|

_

Condesta-iij^Sj vel em
i

com o es-
(g 7 J)

toque 1

'•'o «?Í^'S» Mc
na (g»2> Va

,J,
- vJuSlIÇdS.

èil^

Vcdo-Plresda

tu í»CV!f* ^orte.

i?i'.'fi
em Dargado

J-5
'.::-.;•

•PI' i do Crime
Snpplicaçâo

Desembar. S~* g.dor« extravaj

te.da.CaSa^daSupglicaça-0-

T,L,

(^72) •!

(?3oyj Porto.

«TAVIRA.

«4^ Aveiro.

«29» Evor.A.

Reis d'Armas , Arautos , e

Fas-gao^) savan- gafyjics.

LISBOA : o Prorurador Letrado respon-

de á pra-j^^g) ctica do <j>^<j;Bispo,que

propô

«PI®
g^GoARD

£42?) Faro.

(£.492) Thoma

3SW0
(2343 Viseu.

g^LEiaiA.

|â«6B.Wo

rquezes cm cadeiras raia»
(f JÁcom almofada do veludo preto. s^J^

Porteiros em pé com as

suas maçosg^X) le prata.

f^fcoiMBRA. SAKTA-(V3a))

»..§ (?oiS) Torres-No

2 2. ta^a

(g66|5)Torres-Vedras-

(J70|Mourão.

ÇS1)) Aviz<

(?8oJ) Alter do Chão.

^a 35) (?85 ^Castello-Ro-

-C"^ Sí^SÍ DRIGO.

(VqoJjCRATO..

(7q5 >J)CAMISHA.

glOo5)BARCELL0S.

(?io62)Arrayolos.

^u^Attovcuia.

«".,;) V.lla-Rea

(Voo^i) Alenquer.

(J74 2) Arronches.

|^|fr««6 d'es.

JS^íS MiRAKDÁ^í^áS
(?Í45) ClDALE.«Í43

Mon-<3>'í^><Stimór ©?5f
oVí-(?ã!j3cuo.

((j
37JLameoo. (Ji^^S:

(Í44^) Lagos

mi

(?6a3CiNTEA.

Porta-
legre.

(C(í3J)Obidos.

C^52)
Gc,MA '

j%ã BAÍHS '

(VS^Covilha.

z
2
2

2
2

Al-

í>(?o3i

»-•M ! s-

1

MouRAÇ58?)f' 2 i»C>-
tesa ft/s

bo Sal.(?64^ b.| O.

Castelio-Branco. (c68S)

^^^Villa do

fel CoNDE -

7S5) PlKHEL. g'7^

^^Castello deS Vide.

(.-.Sm. (Fronteira.

Wjfê. Torre de
|^|Mo„CO»VO.

tf<).,,) Coruche.

((lOÓ^OuRICjUE.

(?l I O^MONÇARA S-

<7-
7 8 5)Valera. g7 5)

«Ji^iK Penama-Gí^í»

C<«5) COR. v?-->5)

3>«<í> MONFOR- S;í^íS?

.

gSS^j te. (SS»2)

S>«i* Castro- <!<íR><ír

(?9 3 5J
«ahim. g95Í)

Mon-Q; ()8 ^ SANTO. (glOl^ORAvA

<3>£R>S> Albueei-íS>'í?5^
gi.045) RA .

<gi«42)

(?ioc|S)Villa-Viçosa.

(£76 3 Abrantes.

*«*

(. Si 'j)?iIoncao.

í-v. O Marvão.

g.j ij Veiros.

(i't)t/l)PALMELLA.

(/ioimjPanoyas.

g|O73B0«BA,

2

Loulé. ^772)] o ? S

Viana dTvora.iJu jj) i2'ii/,))Villa-Nova de Cerveira.

(? 11 87) Alvito.

^- m?"2)Penella.

<2nP5) I
'OHTO de Moz-

(?,ic)2)Mertola.

^LEGRETE.gSaj)

CEP.TAA.g87r

CAMFO-MAIOR.gqaj)

*<^£

OuR.M.g.oSS

Portel. (?io82)

lã c—

•

(gil-75)P0MBAfc.

<^t^?fO(^^j(roc^roe^^jH^o(^(r<jro(^ro
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